รำยงำนประเมินผลกำรดำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบตั กิ ำร
ของนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2564
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)

สารบัญ
คานา
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
หลั กการเหตุผ ล
วัตถุป ระสงค์
กระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปี
ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
ผลการดาเนินงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
แนวทางการพัฒ นาที่ ควรให้ ความสาคัญ ในแผนปฏิบัติก ารฯ ระยะ 5 ปี
ส่วนที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงานในช่วง 2 ปีแรกของแผนปฏิบัติการฯ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานระยะต่อไป
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561
ภาคผนวก ข แผนงาน/โครงการที่ดาเนินการในปี พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในปี พ.ศ. 2563 - 2564
ภาคผนวก ง ผลการติดตามตัวชี้วัด
ภาคผนวก จ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ภาคผนวก ฉ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
ภาคผนวก ช อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)

คานา
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569
ได้รับความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีก ารพั ฒ นาพลั งงานนิ วเคลี ย ร์ แ บบบู ร ณาการอย่างปลอดภั ย และมีศั ก ยภาพการแข่ งขั น ในระดั บ น าของ
กลุ่ มประเทศอาเซีย น” ผ่ านการขับ เคลื่ อนใน 4 ยุท ธศาสตร์ คื อ ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ ความร่ว มมือ ระหว่าง
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้การขับเคลื่อนและการบูรณาการกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ เพื่ อ สั น ติ ได้บู รณาการความร่วมมื อกับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งจัด ท า
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติการฯ ได้กาหนดระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผล (ในปีที่ ๒) ระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้า
(ในปีที่ 3 และ 4) ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ (ในปีที่ 5)
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ปส. ในฐานะ
เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผล ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จัดส่งข้อมูลผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด โดยมีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ทราบ
ถึงผลการดาเนิน งานและปัญหาอุป สรรค ซึ่งใช้เป็น แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และปรับ
ทิศทางการดาเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
ส านั ก งานปรมาณู เพื่ อ สั น ติ ห วั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า รายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 เป็นการสร้างความเข้าใจผลการดาเนินงาน ปัญหา
และอุป สรรคการดาเนิน งาน น าไปสู่ การมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาและสนับสนุนการดาเนินงานกิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกับ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖9 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดทิศทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุน ส่งเสริม
การดาเนินงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและ
ยั่งยืน และให้มีความเชื่อมโยงกับแผนงานขององค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนกากับดูแล ติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ฯ โดยมอบหมายให้ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการผลักดันให้เกิด
กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 และให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติดาเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแผนปฏิบัติการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติการฯ ให้เกิดความเข้าใจในสาระสาคัญ และสามารถกาหนดเป็นกรอบแผนงาน/
โครงการ และเตรียมการด้านงบประมาณสาหรับสนับสนุนการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวทางของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ าหมายสามารถสนับ สนุ น การด าเนิ นงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้อย่างสอดคล้อง
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 โดยมี
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและการติดตามประเมินผล ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ มี แ ผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารฯ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เพื่อให้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงาน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่ อนแผนปฏิบั ติ การฯ และปรั บ ทิศทางการดาเนิน การในระยะต่ อ ไปให้ มีความเหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ และนาข้อมูลมาจัดทารายงานการติดตามประเมินผล โดยสรุปเป็น 4 ส่วนสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่หนึ่ง : อธิบายหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กระบวนการและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผล รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปีแรกของการติดตามผลการดาเนินงาน รวมถึง
ขอบเขตและวิธีการดาเนินงาน
ส่วนที่สอง : การติดตามประเมินผล 2 ปีแรกของแผนปฏิบัติการฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการดาเนินงาน
ส่วนของผลการดาเนินงาน มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน
ทั้งสิ้น 62 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
ข

ยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.35 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 292.6765 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
52.92 ของงบประมาณทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 4 มี
ผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของงบประมาณที่มีการดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า
ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 12 ตัวชี้วัด และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน
3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล มีจานวน 5 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 5 ตัวชี้วัด
ส่วนที่สาม : การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่ การปฏิบัติ ระยะที่ 1 โดยประสานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดาเนินการใน 2 ระยะ คือ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด 67 โครงการงบประมาณ 612.0387 ล้านบาท
โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะ
ดาเนินการสูงสุดประกอบด้วย 31 โครงการเป็นจานวนเงินงบประมาณ 346.2907 ล้านบาท และการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการจานวน 62 โครงการงบประมาณ
565.4389 ล้า นบาท และในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการจานวน 55 โครงการงบประมาณ
3,374.0300 ล้ านบาท และพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่จะดาเนินการสูงสุด ประกอบด้วย 44 โครงการ เป็น
จานวนเงินงบประมาณ 3,001.7696 ล้านบาท
ส่วนที่สี่ : ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน พบว่า การบูรณาการ
แผนงานและการประสานความร่ ว มมื อระหว่างหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องยัง ไม่ส ามารถด าเนิน การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงแผนปฏิบัติการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนมาก การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดแบบ
กว้างๆ ทาให้การประเมินผลทาได้ยาก ข้อเสนอแนะในการดาเนินการในระยะต่อไปที่สำคัญ คือ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตามแนวทางของนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และการจัดทาฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงการกาหนดแนวทางในการประเมินผลสาเร็จ
ของการดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
ค

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
ภายหลังจากมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบนโยบายและ
แผ น ยุท ธศ าส ต ร์ก ารพัฒ น าด้า น พ ลัง งาน นิว เค ลีย ร์ข องป ระเท ศ พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๐ –๒ ๕ ๖ ๙ ต าม ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ให้ส ามารถสนับ สนุน การพัฒ นาประเทศได้อ ย่า งปลอดภัย และยั่ง ยื น และให้
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งให้ก ารสนับ สนุน การดาเนิน การต่อไป ดังนั้นคณะกรรมการพลังงานนิว เคลียร์เพื่อ
สัน ติได้ต ระหนักถึงความจาเป็น ของการแปลงยุท ธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง จึงให้มี
การจัดทาแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564และให้สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลีย ร์เพื่อสันติเป็นหน่ว ยงานหลักในการบริห ารและประสานงานติดตาม
ประเมิน ผลความสาเร็จ ตามเป้า หมายหลัก ของ “แผนปฏิบัติก ารของนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปีพ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔”
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านพลังงานนิว เคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่มีการกาหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ซึ่งเป็นการ
ทอนค่าเป้าหมาย ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 10 ปี
เป็นเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 – 256๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัด 1. จานวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศที่นาไปสู่การปฏิบัติ
2. จานวนผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมายระยะ 5 ปี : การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพิ่มศักยภาพและอัตรากาลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด 1. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
2. จานวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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เป้าหมายระยะ 5 ปี: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด 1. จานวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายระยะ 5 ปี : เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
ตัวชี้วัด 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย
โดยมีความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าหมายระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2560 - 2564 ตัวชี้วัดเป้าหมายระยะ 5 ปี กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนินงานตามรูปที่ 1 :
ผังความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 256๔

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 256๔)
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์แบบบูรณาการอย่างปลอดภัยและมีศักยภาพการแข่งขันในระดับนาของกลุ่มประเทศอาเซียน
เป้าหมาย
ระยะ 10 ปี
(60-69)

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแล
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ประเทศไทยเป็นผูน้ าในการพัฒนาเครือข่ายความ
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมภิ าค
ร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ของภูมภิ าคอาเซียน
ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย
ตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์

เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี
(60-64)

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

การกากับดูแลทีม่ ีความปลอดภัย ความมั่นคง
ปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA

เพิ่มศักยภาพและอัตรากาลัง
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
และรังสี

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ระยะ 5 ปี

จำนวนเรื่องที่เกิดจำกควำม จำนวนผู้เชี่ยวชำญของ
ร่วมมือด้ำนนิวเคลียร์และ
ประเทศไทยที่เข้ำไปมี
รังสีระหว่ำงประเทศที่ บทบำทในองค์กำรระหว่ำง
นำไปสู่กำรปฏิบัติ
ประเทศ

ร้อยละควำมสำเร็จในกำรกำกับดูแลควำมปลอดภัย
ควำมมั่นคงปลอดภัยและกำรพิทักษ์ควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ (3S) ตำมแนวทำงของ IAEA

- จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ
- จำนวนกิจกรรมที่ใช้พัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรมีคุณภำพและ
เหมำะสม/หลักสูตรกำรผลิต
บุคลำกร

จำนวนห้องปฏิบัตกิ ำรที่
- จำนวนมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องที่ได้รับกำรพัฒนำ
- จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจำกผลงำนวิจัย
ให้ได้มำตรฐำน

กลยุทธ์ 1.1
ส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน
นานาประเทศ และองค์การ
ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ 1.2
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
บทบาทสาคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ 2.1
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง
หลักการบริหารและมาตรฐาน
การกากับดูแลความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
อย่างมีประสิทธิผล

กลยุทธ์ 2.2
พัฒนาศักยภาพกากับ
ดูแลความปลอดภัย
และระบบเฝ้าระวังภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ 3.1
ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์

- โครงการพั ฒ นาแผนสนั บ สนุ น
บุคลากรไทยให้มี บ ทบาทส าคัญ ใน
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ

- โครงการศึกษาผลกระทบของ
สถานประกอบการทางนิว เคลีย ร์
และรังสีจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.
พลังงานนิว เคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.
2559 และกฎกระทรวงที่
เกี่ย วข้อง

- โครงการเฝ้าระวังระดับรังสี
พื้นฐาน (background
radiation) ในตัวอย่างธรรมชาติ
บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือ
ของประเทศไทย

กลยุทธ์

- การเสริม สร้างเครือข่ายและสร้าง
ความ ร่ ว ม มื อ (MOU) ระ ห ว่ า ง
ประเทศของหน่วยงานต่างๆ

แผนงาน/
โครงการที่สาคัญ
ในระยะ
5 ปี

- พัฒนากระบวนการจัดทาข้อเสนอ
โครงการความร่วมมื อ เชิ ง วิช าการ
ของทบวงการพลั ง งานปรมาณู
ระหว่างประเทศ ของแต่ ล ะรอบปี
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิ ภาค ที่
ส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และสะท้ อ นความต้ อ งการของ
ประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
- โครงการพัฒ นายุท ธศาสตร์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
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- โครงการผลั ก ดั น บุ ค ลากรให้ มี
บทบาทเป็นผู้นาในโครงการความ
ร่วมมื อทางวิชาการ/กิ จ กรรมของ
บวงการพลั ง งานปรมาณู ร ะหว่า ง
ประเทศ
- การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ให้ มี
ผู้ แ ท นไปป ฏิ บั ติ ง าน กั บ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ

- โครงการพัฒนาและสร้างความ
เข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ย วกับ
เหตุฉุกเฉินทางนิว เคลีย ร์แ ละ
รังสีแ ก่สถานประกอบการ
- โครงการประกาศใช้กฎหมายที่
อนุวัติการตามสนธิสัญญาและ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ

- โครงการตรวจวัดและ
ประเมินผลกระทบทางรังสี
บริเวณชายฝัง่ ทะเลเนื่องจากการ
ผลิตน้ามันในอ่าวไทย
- โครงการ สถานีเฝ้าระวังภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีทางอากาศ
ประจาศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพือ่ การพัฒนา
ประเทศ
เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้ำนเกษตร ด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำร ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข และด้ำนอื่นๆ

กลยุทธ์ 3.2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนากิจการ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

กลยุทธ์ 4.1
ส่งเสริมใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน

- โครงการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์

- โครงก ารพั ฒ น าเครื่ อ งป ฏิ ก รณ์
นิ ว เคลี ย ร์ ฟิ ว ชั น แบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย

- โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตา สาหรับ
บุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์

- โครงการบริหารงานวิศวกรรมและ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
Fang Chenggang

- โครงการพัฒนาเครื่องกาเนิดพลาสมา
พลังงานสูงและความหนาแน่นสูงเพื่อใช้
ในการทดสอบวัสดุท นความร้อนสูง ใน
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนในด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

- โครงการพั ฒ น าพ ล าส ม าโฟ กั ส
พลังงานเพื่อเป็นแหล่งกาเนิดรังสีเอ็กซ์
และอนุภาคนิวตรอน

- โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดย
การใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี
- โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจยั เครื่องใหม่

กลยุทธ์ 4.2
สร้างความตระหนัก
และเผยแพร่ความรู้
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
- โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านพลังงาน
นิวเคลียร์- โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศ
- โครงการพัฒนา
หลักสูตรบทเรียนการ
เรียนการสอนด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ในทุก
ระดับ

จากรายละเอียดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ระยะ 5 ปีพ.ศ. 2560 – 256๔ ของแผนปฏิบัติการฯ ได้
กาหนดระยะเวลาในการติด ตามความก้า วหน้า และประเมิน ผลแผนปฏิบัติก ารฯ โดยแบ่ง เป็น 3 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 การติดตามประเมินผล (ในปีที่ ๒) ระยะที่ ๒ การติดตามความก้าวหน้า (ในปีที่ 3 และ 4)
ระยะที่ 3 การติด ตามและประเมิน ผล เมื่อ สิ้น สุด ระยะเวลาของแผนปฏิบัติก ารฯ (ในปีที่ 5) โดย ปส.
เป็น หน่ว ยงานหลักในการติดตามและประเมินผล การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแผนงาน/
โครงการภายใต้แ ผนปฏิบ ัต ิก ารฯ จัด ส่ง ข้อ มูล ผลการดาเนิน งานและการใช้จ ่า ยงบประมาณ โดยมี
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อ มูล ระหว่า งเดือ นกัน ยายน – ตุล าคม 2561 เพื ่อ ให้ท ราบถึง ผลการ
ดาเนิน งาน ปัญหาอุป สรรคของการดาเนิน งาน ซึ่ งใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ และ
ปรับทิศทางการดาเนินการในระยะต่อไปให้มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561)
2. เพื่อรายงานผลการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 (ระยะที่ 1
พ.ศ. 2560 - 2561)
3. เพื่ อ จั ด ท าประเด็ น ข้ อ เสนอทิ ศ ทางการด าเนิ น งานที่ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป
กระบวนการและกลไกการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการติดตามระหว่างการดาเนินงานเนื่องจากยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นติดตามการดาเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณและตัวชี้วัด
โดยมีกระบวนการและหลักการติดตามและประเมินผล ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการออกแบบการติดตามประเมินผล
1. วางแผนปฏิบัติการ
2. ศึกษารายละเอียดแผนปฏิบัติการฯ
3. กาหนดกรอบการติดตามและประเมินผล
4. กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จ
5. ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
ขั้นที่ 2 ขั้นการดาเนินการติดตามประเมินผล
1. รวบรวมข้อมูล/จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
2. ประมวลผล

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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3. วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล
4. สรุปผลการประเมิน
ขั้นที่ 3 ขั้นการรายงานและการนาเสนอผลการประเมินผล
1. จัดทารายงานการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561
2. นาเสนอรายงานผล

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาที่เกิดขึ้นในรอบ 2 ปี
จากการติดตามผลการดาเนินงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯในช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2561)
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 พบว่า มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหลัก ดังนี้
1. ประเทศไทยเป็ น ผู้ น าในการพั ฒ นาเครือข่ายความร่ว มมื อ ด้านพลั งงานนิ ว เคลี ยร์ของภู มิ ภ าค
อาเซียน ซึ่งการดาเนินงานในช่วงแรก ปส. เป็นหน่วยงานประสานกับ IAEA และยังได้มีการจัดตั้ง เครือข่าย
ASEANTOM โดยมีการดาเนิน การกิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่ างประเทศด้ านการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย จากพลั งงานปรมาณู ในอาเซี ย น (ASEANTOM) และ
โครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองค์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มต้นการดาเนินงานที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยน์จากพลังงานนิวเคลียร์ใน
ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการดาเนินงานวิจัย
เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงนิวเคลียร์และรั งสีของ
ประเทศโดย ได้มีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอนโครงการวิจัยและพัฒ นาเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆและโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยใหม่โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นรากฐานและต่อยอดในอนาคตในการดาเนินงานต่อไป
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล จากการรายงานผลการดาเนินงานในระยะแรกการดาเนินงานด้านกากับดูแลส่วนใหญ่จะ
เป็นการดาเนินงานที่สร้างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่นาทางของนโยบาย
และแผนฯ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้ได้มาตรฐานสากล

ขอบเขตและวิธีการดาเนินงาน
การติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติการฯ มีขอบเขตการดาเนินงาน 2 ส่ วน คือ การติดตาม
ประเมินผลระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561 และ แผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ช่วง 3 ปี หลัง (พ.ศ. 2562 - 2564)
ไปสู่ การปฏิบั ติ โดย ปส. ได้ดาเนิ น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจกรรม การได้รับจัดสรร
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดแต่ละโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน
30 หน่วยงาน

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 2 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ
ระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑)
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ
5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน
นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและ
มาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี
ประสิทธิผล
กลยุทธ์ ๒.๒ พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัย ด้านนิวเคลียร์
และรังสีตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในระยะแรก พ.ศ. 2560 – 2561
โดย ปส. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติได้ดาเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้นาเสนอแผนการดาเนินงานจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีหน่วยงานที่รายงานผลตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน 19
หน่วยงาน สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

1. ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 หน่วยงานต่างๆ ได้
นาเสนอโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 120 โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้
ตามแผนปฏิบัติการฯ จานวนทั้งสิ้น 59 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการ/กิจกรรม ที่นาเสนอ
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดังนี้
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีการนาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อดาเนินการจริงสามารถดาเนินการได้เพียง 2 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 1
หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
รวม
โครงการที่ดาเนินการจริง
รวม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560 ปี 2561
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนและองค์การ
ระหว่างประเทศ
มช.
1
1
1
ปส.
2
2
2
2
2
2
รวม
3
3
3
2
2
2
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
รวม
รวมทั้งสิ้น
3
3
3
2
2
2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM) (ปส.)
2. โครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองกรค์ระหว่างประเทศ (ปส.)
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเป็นโครงการดาเนินการระยะยาว
และจะต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมบูรณาการร่วมกัน แต่ปัจจุบันการดาเนินงานมีเพียง ปส. เพียงหน่วยงาน
เดียวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเป็นหน่วยงานหลักที่ประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีการนาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน 32 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อดาเนินการจริงสามารถดาเนินการได้เพียง 14 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 2

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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ตารางที่ 2 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการตามตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2
หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
รวม
โครงการที่ดาเนินการจริง
รวม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560 ปี 2561
ปี 2560 ปี 2561
กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐาน
การกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีปนะสิทธิภาพ
ปส.
8
2
8
2
3
3
รพ.ธรรมศาสตร์
1
1
กสร.
2
2
1
1
สมช.
1
1
1
คต.
1
1
1
1
ขบ.
1
1
1
รวม
9
5
12
5
6
7
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล
ปส.
11
10
11
4
4
4
สทน.
2
4
4
2
3
3
รพ. ธรรมศาสตร์
1
1
มช.
1
1
1
คร.
1
1
รพ.. นพรัตนราชธานี
1
1
มน.
1
1
รวม
14
19
20
6
7
7
รวมทั้งสิ้น
23
24
32
11
13
14
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จานวน 14 โครงการ อาทิ เช่น
1. โครงการเฝ้าระวังภัย เตรียมความพร้อมและรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ปส.)
2. โครงการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (ปส.)
3. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค (ปส.)
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า โครงการ/กิจกรรม เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ การออกกฎ ระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
การกากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่ง เป็นภารกิจของ ปส.
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กสร. ขบ. เป็นต้น

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 – 2561 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2561)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
การรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีการนาเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ จานวน 46 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็น
โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อดาเนินการจริงสามารถดาเนินการได้เพียง 15 โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน่วยงาน
โครงการที่นาเสนอตาม
รวม
โครงการที่ดาเนินการจริง
รวม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560 ปี 2561
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
มก.
1
1
1
กฟผ.
2
2
2
มทษ.
1
1
1
1
1
จุฬาฯ
1
1
สทน.
2
2
2
1
2
มร.สน.
1
3
3
วศ.
1
1
1
1
ปส.
9
7
10
1
1
1
มช.
1
1
รพ. ธรรมศาสตร์
1
1
รพ. รามาธิบดี
1
1
รพ. มะเร็ง
1
1
1
1
อุดรธานี
รพ. มะเร็ง
1
1
อุบลราชธานี
รพ. จุฬาลงกรณ์
1
1
1
1
ปส. , รพ. ราชวิถี
1
1
ปส. , สทน.
1
1
1
รวม
14
24
27
7
5
9
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
มก.
3
3
3
2
2
2
ปส.
3
5
5
1
1
1
จุฬาฯ
6
6
มช.
1
1
สทน.
1
2
2
กทธ.
2
2
2
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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หน่วยงาน
สซ.
รพ. มะเร็ง
อุดรธานี
รพ. จุฬาลงกรณ์
รวม
รวมทั้งสิ้น

โครงการที่นาเสนอตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
1
7
21

1
19
43

รวม

โครงการที่ดาเนินการจริง

รวม

1

ปี 2560
-

ปี 2561
1
-

1
-

1
19
46

5
12

6
11

6
15

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จานวน 15 โครงการ อาทิ เช่น
1. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีเข้าสู่ระดับปฐมภูมิ (ปส.)
2. โครงการสารวจและประเมินศักยภาพธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีแฝง (กทธ.)
3. โครงการพัฒนาสถาบันทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมการตรวจสมองทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์
การดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 พบว่า โครงการ/กิจกรรมเป็นการดาเนินงานของหน่วยงานด้านการ
วิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีดาเนินการวางแผนพัฒนาลังคนและวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนา
ต่อยอดการดาเนินงานต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนา
การรวบรวมข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ พบว่ า ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2561 มี ก ารน าเสนอโครงการ/กิ จ กรรมที่ จะด าเนิ นการตามแผนปฏิบั ติ ก ารฯ จ านวน 39
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง แต่เมื่อดาเนินการจริงสามารถดาเนินการได้ เพียง 28
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
รวม
โครงการที่ดาเนินการจริง
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2560 ปี 2561
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
มก.
2
2
2
1
1
กษ.
5
4
6
4
4
สทน.
3
4
4
2
4
ดศ.
1
1
1
กทธ.
1
1
1
มจธ.
2
2
มช.
4
3
6
1
1

รวม

1
6
4
2
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หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
1
6
4
1
1
2
2
2

รวม

โครงการที่ดาเนินการจริง
ปี 2560
1
2
-

มศว.
1
ปส.
6
มทส.
สทน. , กษ.
1
สทน. , ปส.
2
รพ. ราชวิถี ,
2
ปส.
สทน. , รพ. ที่
1
1
1
1
ร่วมดาเนินการ
สทน. , กลุ่ม
1
1
1
จังหวัดต่างๆ
สทน. ,
1
1
1
1
ภาคเอกชน
รวม
27
30
37
14
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ปส. , กฟผ.,
1
1
1
สทน., มก.
กปส. , ปส. ,
1
1
1
สทน. , กฟผ.
สสวท.
1
รพ.รามาธิบดี
ปส.
2
รวม
2
2
2
3
รวมทั้งสิ้น
29
32
39
17

รวม

ปี 2561
4
1
3
-

4
1
3
-

1

1

1

1

1

1

21

24

-

-

-

-

1
1
2
4
25

1
1
2
4
28

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จานวน 28 โครงการ อาทิ เช่น
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิจฉัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (มทส.)
2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆ (สทน.)
3. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ (สทน.)

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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การดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 พบว่า โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตร แพทย์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอนาคต ซึ่งเป็น
งานที่ต้องบูรณการงานร่วมกันหลายหน่วยงาน แต่การดาเนินงานที่พบยังเป็นการดาเนินงานที่หน่วยงานแต่ละ
หน่วยต่างดาเนินการทาให้มีการทางานไม่ครบวงจร และการดาเนินการเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสียังมีอยู่ในบางหน่วยงานเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องสาคัญและเป็นรากฐานในการ
นาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ควรจะม่การบูรณาการงานร่วมกัน
สรุปผลการดาเนินงานในระยะแรก
ผลการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 ในภาพรวมมีการ
ดาเนินงานจริง รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.17 ของโครงการ/กิจกรรมที่ได้นาเสนอ
ในแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 71.79 ของจานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนิ นการ รองลงมาคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับ
ดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ และยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลั งงาน
นิวเคลียร์ มีสัดส่วนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ร้อยละ 32.60, 43.75 และ 66.66 ตามลาดับ จาก
โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการจริง
นอกจากนี้ ผลจากการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561
แยกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการดาเนินการสูงสุดสองอันดับแรก คือ ปส. และ สทน. โดยมีโครงกร/
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงคิดเป็นร้อยละ 40.47 และ 100 ตามลาดับ จากโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการจริง และ
มีโครงการ/กิจกรรมที่บูรณการร่วมกันและสามารถดาเนินการได้จริงจานวน 6 โครงการ คือ
1. โครงการวัดรังสีที่เลนส์ตาสาหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
2. โครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่
3. โครงการตรวจวัดรังสีนิวตรอนและประเมินความปลอดภัยทางรังสี
4. การพัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนเพื่อการศึกษาวิจัย
5. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน
6. โครงการการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมด้านรังสี
ดังตารางที่ 5

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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ตารางที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1)
กระทรวง/
หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
โครงการภายใต้การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ปส.
38
29
มช.
6
7
มก.
6
6
ม. จุฬา
7
มทษ.
1
มทส.
กสร.
2
พณ. (คต.)
1
สทน.
6
18
ศธ. (มน.)
1
กฟผ.
2
2
วศ.
1
มร.สน.
1
3
กษ.
5
4
ดศ. (อต.)
1
1
กทธ.
มจธ.
2
มศว.
1
สมช.
สซ.
สสวท.
ทส. (ทธ.)
1
1
คค. (ขบ.)
รพ. มะเร็งอุดร
2
รพ.จุ ฬาฯ
2
รพ. รามาธิบดี
รพ. ธรรมศาสตร์
3
สธ. (กรม
1
ควบคุมโรค)

รวม

42
10
6
7
1
2
1
12
1
2
1
3
6
1
2
1
1
2
2
3
1

โครงการที่ดาเนินการจริง
ปี 2560

ปี 2561

12
1
3
1
1
1
7
1
4
2
1
1
1
1
1
-

17
1
3
1
1
1
9
4
2
1
1
1
1
1
1
1
-

รวม

17
2
3
1
1
1
1
10
2
1
6
2
1
1
1
1
1
1
2
-
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กระทรวง/
หน่วยงาน

โครงการที่นาเสนอตาม
แผนปฏิบัติการฯ
ปี 2560
ปี 2561
1

รวม

รพ. นพรัตราช
1
ธานี
รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี
รวม
67
95
108
โครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปส., รพ. ราชวิถี
3
3
ปส., สทน.
3
3
3
สทน., รพ. ที่
1
1
1
ร่วมดาเนินการ
สทน. กลุ่ม
1
1
จังหวัดต่างๆ
สทน., กษ.
1
1
1
สทน., เอกชน
1
1
1
ปส., กฟผ.,
1
1
1
สทน., มก.
กปส., ปส.,
1
1
1
สทน., กฝป.
รวม
8
12
12
รวมทั้งสิ้น
75
107
120

โครงการที่ดาเนินการจริง

รวม

ปี 2560
-

ปี 2561
-

-

1

-

1

39

46

56

2
1

3
1

3
1

1

1

1

1
-

1
-

1
-

-

-

-

5
44

6
52

6
62

การดาเนินงานตามเป้าหมายของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1)
จากการติ ดตามผลการด าเนิ นงานนโยบายและแผนยุ ทธศาสตร์ ฯ ระยะที่ ๑ พ.ศ. 2560-2561
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้ในนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569 พบว่า มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายหลัก ดังนี้
1. ประเทศไทยเป็ น ผู้ น าในการพัฒ นาเครือ ข่ายความร่ว มมือ ด้านพลั ง งานนิว เคลี ยร์ ข องภู มิ ภ าค
อาเซียน ซึ่งการดาเนินงานในช่วงแรก ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดาเนินงานกับ IAEA และมี
การจั ดตั้ง เครื อข่าย ASEANTOM โดยมีการดาเนินการกิจกรรมหลั ก ได้แก่ โครงการส่ งเสริมและพัฒ นา
เครือข่ายความร่ว มมือระหว่างประเทศด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลั งงานปรมาณูในอาเซี ยน
(ASEANTOM) และโครงการบุคลากรไทยมีบทบาทในองกรค์ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นจุดเริ่มต้น
การดาเนินงานที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้น
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2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากการใช้ประโยน์จากพลังงานนิวเคลียร์ใน
ด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหรกรรม และการศึกษาวิจัย โดยหน่วยงานต่างๆ ได้มีการดาเนินงานวิจัยเพื่อ
ตอบสนองกับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศมี
การดาเนิ น งานที่ส าคัญ เช่น โครงการจั ดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวินิ จฉัยรังสี รักษาจากโบรอนจับยึดนิว ตรอน
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์สาขาต่างๆ และโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ใหม่ โดยโครงการเหล่านี้จะเป็นรากฐานและต่อยอดในอนาคตในการดาเนินงานต่อไป
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ของภูมิภาค
ตามมาตรฐานสากล จากการรายงานผลการดาเนินงานในระยะแรกการดาเนินงานด้านกากับดูแลส่วนใหญ่จะ
เป็ น การดาเนิ น งานที่ส ร้ างและพัฒ นากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่นาทางของ
นโยบายและแผนฯ โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ระยะแรก พ.ศ. 2560 - 2561 มีโครงการที่ดาเนินการ
จริงจานวน 62 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น 553.0649 ล้านบาท และมีผลการ
เบิ ก จ่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น 292.6765 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.92 สรุ ป ผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติฯ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่ดาเนินการจริงมี จานวน 2 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.0952 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 2.2802 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.66 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
งบประมาณ ปี 2561
รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
จัดสรร
เบิกจ่าย
จัดสรร
เบิกจ่าย
กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมภิ าคอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ
ปส.
1.4344
1.2679
88.39
1.6608
1.0123
60.95
3.0952
2.2802
73.66
มช.
รวม
1.4344
1.2679
88.39
1.6608
1.0123
60.95
3.0952
2.2802
73.66
กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
รวม
รวมทั้งสิ้น
1.4344
1.2679
88.39
1.6608
1.0123
60.95
3.0952
2.2802
73.66
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ดาเนินการจริงมีจานวน 14 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 74.5438 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 53.4810 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 71.74 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 2
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
งบประมาณ ปี 2561
รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
จัดสรร
เบิกจ่าย
จัดสรร
เบิกจ่าย
กลยุทธ์ 2.1 บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการแนวทางโครงสร้างหลักการบริหารและมาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนวิ
เคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพ
ปส
4.9805
3.4762
69.79
2.6805
2.1367
79.71
7.6610
5.6129
73.27
พณ. (คต.)
9.5000
6.7500
71.05
9.5000
6.7500
71.05
รพ. ธรรมศาสตร์
กสร.
0.0315
0.0265
84.12
0.0315
0.0265
84.12
สมช.
คค. (ขบ.)
4.8150
4.8150
100
4.8150
4.8150
100
รวม
14.4805
10.2262
70.42
7.5271
6.9783
92.70
22.0076 17.2045
78.17
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
ปส.
20.1429
16.0901
79.87 24.5228
13.1489
53.61
44.6657 29.2390
65.46
สทน.
5.9000
5.6470
95.71
1.9705
1.3905
70.56
7.8705
7.0375
89.42
รพ. ธรรมศาสตร์
ศธ. (มน.)
มช.
สธ. (กรม
ควบคุมโรค)
รพ. นพรัตราชธานี
รวม
26.0429
21.7371
87.79 26.4933
14.5394
62.09
52.5362 36.2765
69.05
รวมทั้งสิ้น
40.5234
31.9633
78.87 34.0204
21.5177
63.24
74.5438 53.4810
71.74

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ดาเนินการจริงมีจานวน 15 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 77.9734 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้ง สิ้น 71.6971 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 91.95 ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 3
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
มก.
รพ.
ธรรมศาสตร์
กฝป.
มทษ.
0.0300
0.0300
100
สทน.
7.2500
6.8430
94.38
วศ.
0.0040
0.0040
100
มร.สน.
ปส.
3.0536
2.1312
69.80
มช.
ปส., รพ.ราช
วิถี
ปส., สทน.
รพ.
จุฬาลงกรณ์
รพ.รามาธิบดี
รพ.มะเร็งอุดร
-

งบประมาณ ปี 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
-

-

-

0.0300
6.0000
0.0152
2.0000
-

0.0300
5.8890
1.3918
-

100
98.15
69.59
-

4.04

3.6206

-

0.0347

รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย

0.0600
13.2500
0.0192

0.0600
12.7320
0.0040

100
96.09
20.83

5.0536

3.5230

69.71

89.61

4.0400

3.6206

89.62

-

0.0000

0.0347

0.0648

0.0881

งบนอก
โครงการ
100

22.4876

20.0624

89.22

4.3000
34.1414
9.3134

1.8000
33.6835
9.1136

41.86
98.66
97.85

9.3134
1.1500

9.1136
1.0024

97.85
87.17

55.4858
77.9734

51.6347
71.6971

93.06
91.95

รพ.มะเร็ง
0.0648
0.0881
100
อุบลราชธานี
รวม
10.4024
9.0963
92.83
12.0852 10.9661
89.33
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
มก.
2.0000
1.0000
50
2.3000
0.8000
34.78
ปส.
18.5000 18.4697
99.83
15.6414
15.2138
97.26
กทธ.
4.4574
4.2859
96.15
4.8560
4.8277
99.41
จุฬาฯ
รพ.
จุฬาลงกรณ์
มช.
สทน.
กทธ.
4.4574
4.2859
96.15
4.8560
4.8277
99.41
สซ.
1.1500
1.0024
87.16
รพ.มะเร็ง
อุดรธานี
รวม
26.6824 24.9631
93.55
28.8034 26.6716
92.59
รวมทั้งสิ้น
37.0848 34.0594
91.84
40.8886 37.6377
92.05

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่ดาเนินการจริงมีจานวน 29 โครงการ /กิจกรรม ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 403.9918 ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 169.4536 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 41.94 ดังตารางที่ 9
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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ตารางที่ 9 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 4
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
งบประมาณ ปี 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
ได้รับ
ผลการ
จัดสรร
เบิกจ่าย
จัดสรร
เบิกจ่าย
กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
มก.
0.2000
0.2000
100
0.2000
0.2000
กษ.
กข.
0.1200
0.1200
100
0.1200
0.1200
กวก.
0.1914
0.1914
100
กสก.
1.2290
1.2290
100
1.5300
1.5300
ดส.
ทส.
มจธ.
มช.
1.6185
1.6185
มศว.
ปส.
3.8000
3.5812
สทน.
29.5394 27.8800 94.38 109.4630 27.4400
มทส.
200.0000 65.0900
สทน., ปส.
11.4000
7.3500
64.47
26.0000
15.3000
ปส., รพ.ราช
วิธี
สทน.,
0.3305
0.3300
รพ.ที่ร่วม
ดาเนินการ
สทน.กลุ่ม
2.0000
1.7700
จังหวัดต่างๆ
สทน.,
1.3500
1.3500
100
6.1200
5.9500
ภาคเอกชน
สทน., กษ.
รวม
43.9498 38.2404 87.01 351.8420 123.5808
กลยุทธ์ 4.2 สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
สสวท.
1.7250
1.2075
70
2.8930
2.8928
รพ.รามาธิบดี
ปส.
4.2000
4.1913
99.79
4.0000
3.4486
ปส., กฝป.,
สทน., มก.
กปส., ปส.,
สทน., กฝป.
รวม
4.2000
4.1913
99.79
4.0000
3.4486
รวมทั้งสิ้น
48.1498 42.4317 88.12 355.8420 127.0219

ร้อยละ
100
100
100
100
94.24
25.07
32.50
58.84
-

รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
0.4000

0.4000

100

0.2400
0.1914
2.759

0.2400
0.1914
2.759

100
100
100

1.6185

1.6185

100

3.8000
139.0024
200.0000
37.4000

3.5812
55.3200
65.0900
22.6500

94.24
39.79
32.55
60.56

99.84

0.3305

0.3300

99.84

88.50

2.0000

1.7700

88.50

97.22

7.4700

7.3000

97.92

35.12
99.99
86.21
-

395.7918 161.8212

40.88

4.6180

4.1003

88.79

8.2000

7.6399

93.17

86.22
35.69

8.2000
7.6399
403.9918 169.4536

93.12
41.94

เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการระยะแรก
พศ. 2560 - 2561 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 รองลงมาได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 91.97 , 71.74 และ 94.85 ตามลาดับ
ดังรูปภาพ 1

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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Chart Title
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ยุทธศาสตร ์ที่ 1

ยุทธศาสตร ์ที่ 2
แผน

ยุทธศาสตร ์ที่ 3
ผล

ยุทธศาสตร ์ที่ 1

Column1

นอกจากนี้ ผลการได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการระยะแรก
พ.ศ. 2560 - 2561 แยกตามหน่วยงาน พบว่า ปส. มีผลการบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 80.81 รองลงมา
ได้แก่ สทน. คิดเป็นร้อยละ 46.89 ดังตารางที่ ๑๐
ตารางที่ ๑๐ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกตามหน่วยงาน
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
โครงการภายใต้การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
ปส.
52.2191 45.7006 87.52
มช.
มก.
ม.จุฬาฯ
มทษ.
0.0300
0.0300
100
มทส.
กสร.
พณ. (คต.)
9.5000
6.7500
71.05
สทน.
42.6894 40.3700 94.56
ศธ. (มน.)
กฝป.
วศ.
0.0040
0.0040
100
มร.สน.
กษ.
1.6052
1.5404
95.96
ดศ. (อต.)
กทธ.
4.4574
4.2859
96.15
มจธ.
มศว.
-

งบประมาณ ปี 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
53.9868
1.6185
2.2000
0.0300
200.0000
0.0315
117.4335
0.0152
1.6500
4.8560
-

40.1247
1.6185
1.2000
0.0300
65.0900
0.0265
34.7195
1.6500
4.8277
-

74.32
100
54.55
100
32.50
84.12
29.56
100
99.41
-

รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
106.2059
1.6185
2.2000
0.0600
200.0000
0.0315
9.5000
160.1229
0.0192
3.2552
9.3134
-

85.8253
1.6185
1.2000
0.0600
65.0900
0.0265
6.7500
75.0895
0.0040
3.1904
9.1136
-

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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80.81
100
54.55
100
32.50
84.12
71.05
46.89
20.83
98.01
97.85
-
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หน่วยงาน

งบประมาณ ปี 2560
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
1.7250
1.2075
70.00

สมช.
สซ.
สสวท.
ทส. (ทธ.)
คค. (ขบ.)
รพ.มะเร็งอุดร
รพ.จุฬาฯ
รพ.รามาธิบดี
รพ.ธรรมศาสตร์
สธ. (กรมควบคุม
โรค)
รพ.
นพรัตราชธานี
รพ. มะเร็ง
0.0648
0.0881
100
อุบลราชธานี
112.2949 99.9765
89.03
รวม
โครงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปส.,
รพ. ราชวิถี
ปส., สทน.
11.4000
7.3500
64.47
สทน.,
รพ.ที่ร่วม
ดาเนินการ
สทน. กลุ่ม
จังหวัดต่างๆ
สทน., กษ.
สทน., เอกชน
1.3500
1.3500
100
12.75
8.7
68.23
รวม
125.0449 108.6765
86.9
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ปี 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
2.8930
2.8928
99.97

รวมงบประมาณ ปี 2560 - 2561
ได้รับ
ผลการ
ร้อยละ
จัดสรร
เบิกจ่าย
4.6180
4.1003
88.79

4.8150
4.0400
-

4.8150
0.0347
3.6206
-

100
89.61
-

4.8150
4.0400
-

4.8150
0.0347
3.6206
-

100
89.62
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.0648

0.0881

100

393.5695

160.6500

40.81

505.8644

260.6265

51.52

-

-

-

-

-

-

26.0000
0.3305

15.3000
0.3300

58.84
99.84

37.4000
0.3305

22.6500
0.3300

60.56
99.84

2.0000

1.7700

88.50

2.0000

1.7700

88.50

6.1200

5.9500

97.22

7.4700

7.3000

97.92

34.4505
428.0200

23.35
184.0000

67.77
42.98

47.2005
553.0649

32.05
292.6765

67.9
52.92

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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3. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ทาการรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ แล้วนามาประเมินผลการดาเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ โดย
แผนปฎิบัติการฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 8 กลุยุทธ์ และ 20 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยมีตัว ชี้วัดในระดับ ภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 1 จานวน 2 ตัว ชี้วัด และตัว ชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวน 3 ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้ดังนี้
ตารางที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 1 :
จานวนเรื่องที่เกิด
จานวนเรื่องที่ได้มี
26
30
11
248
เสริมสร้างความเข้มแข็ง จากความร่วมมือด้าน การหารือ/
และพัฒนาความร่วมมือ นิวเคลียร์และรังสี
ประสานงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้น
ไป(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสานร่วมกัน)
จานวนผู้เชี่ยวชาญ จานวนผู้เชี่ยวชาญ/
2
3
2
2
ของประเทศไทยที่
เจ้าหน้าที่ของไทยมี
เข้าไปมีบทบาทใน
ตาแหน่ง/ทางาน
องค์การระหว่าง
องค์การระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ เช่น IAEA
/CTBTO /APMP
กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม ตัวชี้วัด (1) : มี
จานวนโครงการที่
3
4
3
29
และสนับสนุนความ
โครงการร่วมมือกับ
ดาเนินร่วมกันในกลุ่ม
ร่วมมือด้านพลังงาน
ประเทศในภูมภิ าค
ประเทศอาเซียน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน และนานา ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้น
อาเซียนนานาประเทศและ ประเทศเพิ่มขึ้น
ไปโดยเปรียบเทียบ
องค์การระหว่างประเทศ
จากปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ จานวนงบประมาณที่ 56.5136 56.5900 55.2904 56.1863
การสนับสนุน
ได้รับความ
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

ช่วยเหลือ/สนับสนุน
ในการทากิจกรรม
ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านเช่น การ
ประชุม/สัมมนา การ
ฝึกอบรม การวิจัย
กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม ตัวชี้วัด :มีสว่ นร่วมใน จานวนกิจกรรม/
ให้ประเทศไทยมีบทบาท การกาหนดนโยบาย ประเด็นต่างๆ/
สาคัญในทบวงการพลังงาน และมาตรการต่างๆ ข้อเสนอแนะ ที่
ปรมาณูระหว่างประเทศ
ของทบวง
ประเทศไทยเข้าไปมี
การพลังงานปรมาณู บทบาท/กาหนด
ระหว่างประเทศมาก นโยบายในIAEA
ขึ้น

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

งบประมาณจาก
องค์การระหว่าง
ประเทศ และนานา
ประเทศเพิ่มขึ้น

11

11

11

106

1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- จ านวนเรื่ อ งที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ด้ า นนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ร ะหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561
ผลตัวชี้วัดการดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
- จ านวนผู้ เ ชี่ ย วชาญของประเทศไทยที่ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- โครงการร่ ว มมื อ กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น และนานาประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561
ผลตัวชี้วัดการดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศ และนานาประเทศเพิ่มขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 1.2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ผลตัวชี้วัดการดาเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 2 จานวน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวน 4ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้ดังนี้
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ตารางที่ ๑๒ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 2 : การกากับ ร้อยละความสาเร็จใน ระดับความสาเร็จ
ดูแลที่มีความปลอดภัย การกากับดูแลที่มี
ของกิจกรรมที่
ความมั่นคงปลอดภัย
ความปลอดภัย ความ ดาเนินการสาเร็จตาม
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยและ หลัก 3S ตามที่ IAEA
มั่นคงปลอดภัยทาง
การพิทักษ์ความ
กาหนด
นิวเคลียร์ (3s) เป็นไป มั่นคงปลอดภัยทาง ระดับ 1 =มีแผน
ตามแนวทางของ IAEA นิวเคลียร์ (3S) ตาม ดาเนินงาน
แนวทางของ IAEA ระดับ 2 =
ดาเนินการตามแผน
ระดับ 3 =
ดาเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน
IAEA
ระดับ 4 = เสนอขอ
ประเมินมาตรฐาน
ตามแนวทาง IAEA
ระดับ 5 = ผ่านการ
ประเมินตามแนวทาง IAEA
กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้ ตัวชี้วัด (1) :
จานวนประชาชน
กฎหมายระเบียบ
ประชาชนมีความ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรการ แนวทาง
เชื่อมั่นจากการกากับ ทางนิวเคลียร์และ
โครงสร้างหลักการ
ดูแลความปลอดภัย รังสีมีความมั่นใจ/
บริหารและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
เชื่อถือ จากการ
การกากับดูแลความ
กากับดูแลมากขึ้น
ปลอดภัยจากการใช้
ตัวชี้วัด (2) : มี
สถานประกอบการ
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี หน่วยงานกระทาผิด ทางนิวเคลียร์และ
ประสิทธิผล
ตามพระราชบัญญัติ รังสีกระทาผิดตาม
พลังงานนิวเคลียร์
พ.ร.บ. นิวเคลียร์
เพื่อสันติ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2559 ลดลง (สารวจจากปริมาณ
คดีที่มีการฟ้องร้อง
ต่อศาล)

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

3

1

3

1

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
83

2

ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ

2

ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพกากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตร
วิทยารังสีในภูมิภาค
อาเซียน

ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ศูนย์กลางด้านการ
เฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ
ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านมาตร
วิทยาทางรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มี
ผู้เชี่ยวชาญของไทย
ได้รับเงินสนับสนุน
จาก IAEA
ประเทศไทยได้ร่วม
กิจกรรมด้านการเฝ้า
ระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มีผู้เชีย่ วชาญ
ของไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก IAEA

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน
10
2

10

10

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน
10
5

10
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1. ตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ที่ 2 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผล
ตัวชี้วัดการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานในแต่ละด้าน
และอยู่ระหว่างแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
- จ านวนผู้ เ ชี่ ย วชาญของประเทศไทยที่ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 2.1 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ประชาชนมีความเชื่อมั่นจากการกากับดูแลความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- มีหน่วยงานกระทาผิดตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ลดลง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ไม่มีการดาเนินฟ้องร้องการกระทาผิดทาให้ไม่มีปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
แต่อย่างใด

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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3. ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์ 2.2 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- เป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยารังสีในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยาทางรังสี
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่างๆให้ได้มาตรฐาน ISO 17025
- เป็นศูนย์กลางด้านการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีในภูมิภาคอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 3 มี 2 เป้าหมาย จานวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์ จานวน 4 ตัวชี้วัด สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ ได้ดังนี้
ตารางที่ ๑๓ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 3.1 : เพิ่ม
จานวนบุคลากรด้าน จานวนบุคลากรด้าน
5
อยู่ระหว่าง
5
ศักยภาพและอัตรากาลัง การวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่
การจัดเก็บ
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี
เพิ่มขึ้น
ข้อมูล
และรังสี
เพิ่มขึ้นร้อยละ
- ด้านการเกษตร
- ด้านโภชนาการ
- ด้านการแพทย์
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงานนิวเคลียร์
จานวนผู้ใช้บริการ
อยู่ระหว่าง
โครงสร้างพื้นฐาน
การจัดเก็บ
ทางนิวเคลียร์และ
ข้อมูล
รังสี
กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ ตัวชี้วัด : จานวน
จานวนบุคลากร
6,373
6,613
2,300
พัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ ทางด้านนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่มี
และรังสีที่ได้รับการ
ขีดความสามารถ
พัฒนา(ฝึกอบรม/
เพิ่มขึ้นและเป็นที่
วิจัย/สัมมนา/ผู้นา)
ยอมรับในระดับ
และมีศักยภาพที่
นานาชาติ
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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ผลการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
9,744

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

การขึ้นทะเบียนจาก
IAEA)
จานวน
เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา จานวน
ห้องปฏิบัติการ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ห้องปฏิบัติการ
พลังงานนิวเคลียร์และ ที่เกี่ยวข้องได้รับการ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
รังสี
พัฒนาให้ได้
มาตรฐานตาม
มาตรฐาน
แผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัติการฯ
กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
ตัวชี้วัด (1) :
จานวน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ มีห้องปฏิบัติการและ ห้องปฏิบัติการ
สนับสนุนการวิจัยและ
เครื่องมือที่มี
ที่ดาเนินการตาม
พัฒนากิจการด้านพลังงาน มาตรฐานสากล
มาตรฐาน IAEA/ISO
นิวเคลียร์
เพิ่มขึ้น (ห้อง)
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (2) : จานวน จานวนงานวิจัย
งานวิจัยด้าน
(ที่อยู่ในระบบการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วิจัยของประเทศหรือ
ที่สามารถนาไปใช้
ต่างประเทศ) ทาง
ประโยชน์ในการ
นิวเคลียร์และรังสีที่
พัฒนาประเทศ
นาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน

2

3

2

3

2

2

2

2

5

-13
(86
บทความ)

5

0
(86
บทความ)

1. ตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมาย 2 เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
- จานวนบุคลากรด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสีเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัด
ยังไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล
- จานวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2561
ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล
- จานวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 3.1 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
- จานวนบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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3. ตัวชีว้ ัดกลยุทธ์ 3.2 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น (ห้อง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
- จานวนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยมีตัวชี้วัดในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่ 4 จานวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด
สรุปผลการติดตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้ดังนี้
ตารางที่ ๑๔ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย 4 : เพิ่มศักยภาพ จานวนมูลค่าเพิ่มทาง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจาก
ด้านการวิจัยและพัฒนา เศรษฐกิจ
การคานวณมูลค่า
เพื่อประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ด้านเกษตร ด้านอาหาร
ทางนิวเคลียร์และ
และโภชนาการ
รังสี
ด้านการแพทย์และ
จานวนนวัตกรรมที่
สาธารณสุข และ
เกิดจากผลงานวิจัย
ด้านอื่นๆ
กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจาก
ใช้พลังงานนิวเคลียร์
เศรษฐกิจจากการใช้ การคานวณมูลค่า
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
ประเทศอย่างยั่งยืน
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่เพิ่มขึ้น)
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี
กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ตัวชี้วัด : ประชาชนมี จานวนประชาชน
ความตระหนักและ
ความเข้าใจและ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้
ตระหนักความสาคัญ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ของพลังงานนิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี
เพิ่มมากขึ้น (คน)
มากขึ้น

2560

2561
ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน
ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

2,395

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

498

ผลการ

เป้าหมาย ดาเนินงาน
ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

300
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1. ตัวชีว้ ัดยุทธศาสตร์ที่ 4 มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ จานวนนวัตกรรม
ที่เกิดจากผลงานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่าง
การประมวลผล
2. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.1 มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มขึ้น
(ร้อยละที่เพิ่มขึ้น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 ตัวชี้วัดยังไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่าง การ
ประมวลผล
3. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 4.2 มี ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักความสาคัญของ
พลังงานนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้น (คน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงานไม่เ ป็น ไป
ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบประมาณจากัดและการตั้งต่าเป้าหมายในปีแรกคาดการร์ไว้สูง มากจึงทาให้มี
การด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจด้า นพลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ มี ก ารดกเนิน ที่ ต่ า และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลตัวชี้วัดการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ตารางที่ 1๕ สรุปตัวชี้วัดการดาเนินงานแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การกากับดูแล
ความปลอดภัย
จากพลังงาน
นิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและ
พัฒนากาลังคน
และโครงสร้าง
พื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดผล ตัวชี้วัดที่ผล ตัวชี้วัดที่ไม่ ตัวชี้วัดผล ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ไม่
การ
การ
มีผลการ
การ
ผลการ
มีผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน/ ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน/
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป อยู่ระหว่าง
เป็นไป ไม่เป็นไป อยู่ระหว่าง
เป้าหมาย
ตาม
การ
ตาม
ตาม
การ
เป้าหมาย ประมวลผล เป้าหมาย เป้าหมาย ประมวลผล
5
5
-

4

1

-

4

1

-

3

-

2

3

-

2
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ยุทธศาสตร์

ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนา
ประเทศ
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดผล ตัวชี้วัดที่ผล ตัวชี้วัดที่ไม่ ตัวชี้วัดผล ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ไม่
การ
การ
มีผลการ
การ
ผลการ
มีผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน/ ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน/
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป อยู่ระหว่าง
เป็นไป ไม่เป็นไป อยู่ระหว่าง
เป้าหมาย
ตาม
การ
ตาม
ตาม
การ
เป้าหมาย ประมวลผล เป้าหมาย เป้าหมาย ประมวลผล
-

1

3

1

-

3

12

2

5

13

1

5

จากตารางที่ 1๕ พบว่ า ผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัด
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 12 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 13 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ มีทุกตัวชี้วัดที่มผี ลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
2. ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน 3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีตัวชี้วัดดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 1 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การกากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์ 2 ตัวชี้วัด และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ จานวน
1 ตัวชี้วัด
3. ตั ว ชี้ วั ด ที่ ไ ม่ มี ผ ลการด าเนิ น งาน/อยู่ ร ะหว่ า งการประมวลผล มี จ านวน 5 ตั ว ชี้ วั ด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีตัวชี้วัดดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 5 ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและ
พัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ 3 ตัวชี้วัด และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ จานวน 2 ตัวชี้วัด
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ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ไปสู่การปฏิบัติ
จากการติด ตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติก ารของนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ด้า นพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 ซึ่ง
เป็นผลการดาเนินงานในระยะ 2 ปี แรกของแผนปฏิบัติการฯ พบว่า ผลการดาเนินงานมีความก้าวหน้าและมี
ทิศทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ แสดงให้เห็นว่า เป็นไปตามแผนที่นาทาง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 – 2569 ทาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและใช้เป็นแนวทางนาพลังงานนิวเคลียร์ไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแกนานาประเทศ โดยการแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะใช้ประโยชนจากพลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย สมดุล มั่นคง และ
ยั่งยืน ทัง้ นี้ได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน 4 ระยะ คือ
1. ระยะเร่งด่วน ดาเนินการทันที ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พัฒนาและจัดทากฎหมายด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
2. ระยะสั้น 1 - 2 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ระยะกลาง 3 - 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 สร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. ระยะยาว 6 - 10 ปี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 พัฒ นาด้านการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน
ระยะยาว
6 – 10 ปี
ระยะกลาง
3 – 5 ปี
ระยะสั้น
1 - 2 ปี

ระยะเร่งด่วน

สร้างมาตรการและ
พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยเป็น
พัฒนาเครือข่าย
ศูนย์กลางด้านการ
ความร่วมมือด้าน
กากับดูแลความ
พลังงานนิวเคลียร์ทั้ง ปลอดภัยในภูมิภาค
ในประเทศและ
ให้เป็นไปตาม
พัฒนาและจัดทา ต่างประเทศ
มาตรฐานสากล
กฎหมายด้าน
พลังงาน
นิวเคลียร์

พัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์
อย่างปลอดภัย
เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศ
อย่างมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

รูปที่ 2 แนวทางการดาเนินงานตามแผนที่นาทางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569 ทั้ง 4 ระยะ
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แนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติตามแผนที่นาทางฯ ในระยะกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างมาตรการและพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นการก ากั บ ดู แ ลความปลอดภั ย ในภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานสากล แบ่ ง การ
ดาเนิ น งานได้ เ ป็ น 2 ระยะ คื อ การดาเนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนงานโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 รายละเอียด ดังนี้

การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การจัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนาผลที่ได้มาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
และเสนอรายละเอียดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการ
ที่เสนอขอดาเนินการทั้งหมด 67 โครงการ งบประมาณ 612.0387 ล้านบาท สรุปรายละเอียดแผนงาน/
โครงการแต่ละยุทธศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ความร่ วมมือระหว่า งประเทศด้า นพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย
1 โครงการ รวมจานวนเงินงบประมาณ 1.3421 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1.1 : ส่งเสริ มและสนับสนุน ความร่วมมือด้า นพลังงานนิวเคลียร์ใน
ภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1.3421 ล้านบาท
เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณูในอาเซียน (ASEANTOM)
กลยุทธ์ ที่ 1.2 : ส่งเสริ มให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ ไม่มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้ว ย 14
โครงการ รวมจานวนเงิน งบประมาณ 65.0004 ล้ านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการ
บริหารและมาตรฐานการกากับ ดูแ ลความปลอดภัย จากการใช้พ ลัง งานนิว เคลีย ร์อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 4.1810 ล้านบาท เช่น
1. โครงการการขับเคลื่อนงานการไม่แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
2. โครงการดาเนินการศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจาภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัย
ด้ านนิวเคลียร์ และรั งสีต ามมาตรฐานสากล จานวน 10 โครงการ เป็นจานวนเงิน 60.8194 ล้ านบาท
เช่น
1. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
2. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนและโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นพลั ง งาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 21 โครงการ รวมจานวนเงินงบประมาณ 199.4055 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จานวน 7 โครงการ
เป็นจานวนเงิน 9.0510 ล้านบาท เช่น
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีทางรังสี
2. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ
3. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบสนับสนุน การวิจัย และ
พัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จานวน 14 โครงการ เป็นจานวนเงิน 190.3545 ล้านบาท เช่น
1. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
2. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทางด้านรังสีรักษา
3. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 31 โครงการ
เป็นจานวนเงินงบประมาณ 346.2907 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุท ธ์ที ่ 4.1 : ส่ง เสริม ใช้พ ลัง งานนิว เคลีย ร์เ พื ่อ สนับ สนุน การพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน จานวน 26 โครงการ เป็นจานวนเงิน 337.4138 ล้านบาท เช่น
1. โครงการ Cyclotron (30 MeV)
2. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ (SHINE)
3. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีขั้นสูง
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
จานวน 5 โครงการ เป็นจานวนเงิน 8.8769 ล้านบาท เช่น
1. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตรสื่อและการประเมินคุณภาพสื่อและการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
3. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์

ตารางที่ 16 สรุ ปจานวนโครงการและงบประมาณที่ ดาเนิน การในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
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ยุท ธศาสตร์/ กลยุท ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการแนวทาง โครงสร้างหลักการบริหารและ
มาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความ
ปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และ
รังสีตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคน
และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่
ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
รวม

แผนงาน/โครงการ
จานวน
ร้อยละ
1

1.49

งบประมาณ
จานวน
ร้อยละ
(ล้ า นบาท)
1.3421
0.22

1

1.49

1.3421

0.22

-

0.00

-

0.00

14

20.90

65.0004

10.62

4

5.97

4.1810

0.68

10

14.93

60.8194

9.94

21

31.34

199.4055

32.58

7

10.44

9.0510

1.48

14

20.90

190.3545

31.10

31

46.27

346.2907

56.58

26

38.81

337.4138

55.13

5

7.46

8.8769

1.45

67

100

612.0387

100
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การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการจานวน 62 โครงการ งบประมาณ 565.4389 ล้า น
บาท และในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการจานวน 55 โครงการ งบประมาณ 3,374.0300
ล้ านบาท สรุ ป รายละเอีย ดแผนงาน/โครงการแต่ล ะยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : ความร่ วมมือระหว่า งประเทศด้า นพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้วย
3 โครงการ รวมจานวนเงินงบประมาณ 4.5400 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน นานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จานวน 2 โครงการ เป็นจานวนเงิน 3.5400 ล้านบาท
เช่น โครงการพัฒ นาบทบาท ASEANTOM เพื่อเป็นหน่ว ยงานประสานหลั กของภูมิภาคอาเซียนกับทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.2 : ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทส าคั ญ ในทบวงการพลั ง งาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ จานวน 1 โครงการ เป็นจานวนเงิน 1.0000 ล้านบาท เช่น โครงการผลั ก ดัน
บุคลากรให้มีบทบาทเป็นผู้นาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ/กิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ประกอบด้ว ย 26
โครงการ รวมจานวนเงิน งบประมาณ 76.3861 ล้ านบาท แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการ
บริหารและมาตรฐานการกากับ ดูแ ลความปลอดภัย จากการใช้พ ลัง งานนิว เคลีย ร์อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 5.2837 ล้านบาท เช่น
1. โครงการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์
2. โครงการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นพลั ง งาน
นิวเคลียร์ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
3. โครงการประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้และความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัยและระบบเฝ้าระวังภัย
ด้ า นนิวเคลียร์ และรั งสีตามมาตรฐานสากล จานวน 22 โครงการ เป็นจานวนเงิน 71.1024 ล้ านบาท
เช่น
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพความมั่ น คงปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์ แ ละรั ง สี ข อง
ประเทศ
2. โครงการวิเคราะห์และจัดเตรียมสถานที่ การบริหารจัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต
3. โครงการเฝ้าระวังภัยและเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนและโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นพลั ง งาน
นิวเคลียร์ ประกอบด้วย 44 โครงการ รวมจานวนเงินงบประมาณ 3,001.7696 บาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ จานวน 17 โครงการ
รวมจานวนเงิน 39.5388 ล้านบาท เช่น
1. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรด้านนิวเคลียร์ของประเทศ
3. โครงการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นพลั ง งานนิ ว เคลี ย ร์ ทั้ ง การใช้
ประโยชน์และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้า งพื้น ฐานและระบบสนับสนุน การวิจัย และ
พัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ จานวน 27 โครงการ เป็นจานวนเงิน 5839.3900 ล้านบาท เช่น
1. โครงการสร้ า งเครื่ อ งก าเนิ ด แสงซิ น โครตรอนระดั บ พลั ง งาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
3. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบโทคาแมคของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 44 โครงการ
เป็นจานวนเงินงบประมาณ 856.7653 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ
กลยุท ธ์ที ่ 4.1 : ส่ง เสริม ใช้พ ลัง งานนิว เคลีย ร์เ พื ่อ สนับ สนุน การพัฒ นา
ประเทศอย่างยั่งยืน จานวน 40 โครงการ เป็นจานวนเงิน 776.7653 ล้านบาท เช่น
1. โครงการ Cyclotron (30 Mev)
2. โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย รั ง สี รั ก ษาจากโบรอนจั บ ยึ ด นิ ว ตรอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
3. โครงการพัฒนาการบริการทางด้านรังสีวินิจฉัย
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
จานวน 4 โครงการ เป็นจานวนเงิน 80.0000 ล้านบาท เช่น
1. โครงการสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์
(โครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)
2. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (โครงการต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564)
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ตารางที่ 17 สรุปจานวนโครงการและงบประมาณที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 1.1 : ส่งเสริม
และสนับสนุนความ
ร่วมมือด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ในภูมภิ าค
อาเซียน นานาประเทศ
และองค์การระหว่าง
ประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 : ส่งเสริม
ให้ประเทศไทยมีบทบาท
สาคัญในทบวง
การพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
กากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับ
ใช้กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการแนวทาง
โครงสร้างหลักการ
บริหารและมาตรฐาน
การกากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์อย่าง
มีประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 2.2 : พัฒนา
ศักยภาพกากับดูแล
ความปลอดภัยและ
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน
นิวเคลียร์และรังสีตาม
มาตรฐานสากล

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จานวน ร้ อ ยละ
จานวน
ร้ อ ยละ
(ล้ า นบาท)
1
1.61
1.7700
0.31

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จานวน ร้ อ ยละ
จานวน
ร้ อ ยละ
(ล้ า นบาท)
2
3.64
2.7700
0.08

1

1.61

1.7700

0.31

1

1.82

1.7700

0.05

-

0.00

-

0.00

1

1.82

1.0000

0.03

16

25.81

53.3100

9.43

10

18.18

23.0761

0.68

4

6.45

5.2837

0.93

-

0.00

-

0.00

12

19.35

48.0263

8.49

10

18.18

23.0761

0.68
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ยุ ท ธศาสตร์ / กลยุ ท ธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
ผลิตและพัฒนากาลังคน
และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนากิจการด้าน
พลังงานนิวเคลียร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
ใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรูด้ ้าน
พลังงานนิวเคลียร์
รวม

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จานวน ร้ อ ยละ
จานวน
ร้ อ ยละ
(ล้ า นบาท)
23
37.10
49.4596
8.75

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จานวน ร้ อ ยละ
จานวน
ร้ อ ยละ
(ล้ า นบาท)
21
38.18
2,952.3100
87.50

8

12.90

19.7756

3.50

9

16.36

19.7632

0.59

15

24.19

2,906.84

514.09

12

21.82

2,932.5500

86.92

22

35.48

460.8993

81.51

22

40.00

395.8660

11.73

20

32.26

420.8993

74.44

20

36.36

355.8660

10.55

2

3.23

40.0000

7.07

2

3.64

40.0000

1.19

62

100.00

565.4389

100.00

55

100.00

3,374.0300

100.00

แนวทางการพัฒนาที่ควรให้ความสาคัญในแผนปฏิบัติการฯ ระยะ 5 ปี
ประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงที่เหลือของแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนที่นาทางฯ ในระยะกลาง พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี้
1. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความสาคัญในการสนับสนุน
และการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพการเป็นผู้นาด้านพลังงานนิวเคลียร์ การสร้าง
เครือข่ายการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยทางนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน การผลักดันให้เข้า
ร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทองค์การ
ระหว่างประเทศมากขึ้น
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2. การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ ให้ความสาคัญในเรื่องการสร้างมาตรการ
และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกากับดูแลความปลอดภัยในภูมิภาคให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มุ่งเน้ น การพัฒ นา ปรั บ ปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้ มีความ
ครอบคลุ ม ทัน ต่อ สถานการณ์ปั จ จุ บั น ตลอดจนกากับดู แลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการกากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์เป็น
เรื ่อ งที ่ม ีค วามเกี ่ย วข้อ งกับ ความปลอดภัย ของประชาชน สิ ่ง แวดล้อ ม และความมั ่น คงของประเทศ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีลักษณะเฉพาะ จึงต้องผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมี
จานวนที่เพียงพอ เป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาควรมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนากาลังคนด้านพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากาลัง บุคคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์ให้มีคุณภาพและมีจานวนที่เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์ และ
เทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์และรังสีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างยั่งยืนต่อการพัฒนาประเทศ จะต้องมีการติดตามและเรียนรู้ถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันกับความความก้าวหน้าของการพัฒนา
เทคโนโลยี ด้านพลังงานนิ วเคลีย ร์ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒ นาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข การเกษตร อาหารและโภชนาการ การอุตสาหกรรม การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในแต่ละด้าน จาเป็นต้องมีองค์ความรู้ บุคลากร อุปกรณ์ และสถานปฏิบัติการที่เหมาะสมต่างกัน
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พัน ธ์ เพื่อสร้างความตระหนั ก สร้างความรู้ ความเข้ าใจทุ ก ด้ า น
ที่ เกี่ย วกับ พลั งงานนิ ว เคลี ย ร์ ให้ กับ ประชาชนในประเทศ รวมถึงการให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆ
ที่นาเสนอองค์ความรู้ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์สู่ประชาชน รวมถึง
การบูรณาการงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีแนวทางการสื่อสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
6. โครงสร้างของการสนับสนุนการวิจัย สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่งานวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ยังอยู่ในวงจากัด ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขาดการสนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น หน่วยงาน
ที่สนใจดาเนินการศึกษาวิจัยด้านพลังงานนิวเคลียร์เป็นโครงการขนาดเล็กในสถาบันการศึกษาเพื่อการเรียน
การสอน แต่ขาดงบประมาณสนับสนุน ซึ่งโครงการเหล่านั้นจะมีประโยชน์ในการขยายฐานการวิจัย สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
งบประมาณที่ดาเนินการสูง ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน ทาให้การวิจัยและพัฒนาขาดความต่อเนื่อง แนวทางการ
สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในระยะต่อไป คือ อาจมีความตกลงกับสานักงบประมาณให้เสนอแนะการบริหาร
จัดการที่จะเกิดประสิทธิผลและไม่ซ้าซ้อนกับการสนับสนุนการวิจัยอื่น ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของการวิจัย
และพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศได้อย่างชัดเจน

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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7. การขับเคลื่อนที่สาคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันแผนงาน/
โครงการเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ และในระดับนโยบายต้องได้รับการสนั บสนุน
จากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยอาศัยกลไกของอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติในด้านต่างๆ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนาไปปรับปรุงเพื่อให้แผนปฏิบัติการฯ
มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2561)
การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2561 ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามตัวชี้วัดของเป้าหมายการดาเนินงาน ส่วนของผลการดาเนินงาน
มีโครงการ/กิจกรรมที่เสนอภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 รวมทั้งสิ้น 120
โครงการ/กิจกรรม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการฯ จานวนทั้งสิ้น 62
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ
ยุทธศาสตร์ที่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการ
พัฒนาประเทศ คิดเป็นร้อยละ 74.35 โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 292.6765 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 52.92 ของงบประมาณทั้งหมดที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เมื่อพิจารณาการได้รับจัดสรรงบประมาณ
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่ายุทธศาสตร์ที่
4 มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 42.39 ของงบประมาณที่มีการดาเนินการ
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 พบว่า
ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 12 ตัวชี้วัด และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีจานวน
3 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 1 ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการดาเนินงาน/อยู่ระหว่างการประมวลผล มีจานวน 5 ตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 5 ตัวชี้วัด และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 5 ตัวชี้วัด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการฯ โดยรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามแผน การ
เบิกจ่ายงบประมาณและผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานหลายประการซึ่งมีผลการต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป สรุปประเด็นสาคัญได้ดังนี้
1. การบูรณาการแผนงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมยังขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีการกาหนดกลยุทธ์
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเป็นรายยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างกัน
3. การรายงานผลการดาเนินงานที่ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้หน่วยงานที่ต้องใช้ประโยชน์จากการรายงาน
ผลมีอุปสรรคในการดาเนินงาน ซึ่งอาจมาจากการขาดความชัดเจนและทิศทางในการรายงานผลที่ตรงกัน
4. โครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทาให้ การ
ดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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5. โครงการที่มีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง ทาให้ไม่สามารถประเมินผลการดาเนินงานได้
6. การกาหนดระยะเวลาการรายงานผลมีเวลาจากัด ทาให้หน่วยงานไม่สามารถส่งข้อมูลได้อย่าง
ครบถ้วน ทาให้ไม่สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการประเมินผล
7. แผนปฏิบัติการฯ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวนมาก การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้ วัดแบบกว้างๆ
ทาให้การประเมินผลทาได้ยาก
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานและติดตามประเมินผลระยะต่อไป
จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2561
มีข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการตาม
แนวทางของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นกรอบในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การออกแบบโครงการและกิจกรรมควรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการบรรลุความสาเร็จในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ได้
3. ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีความชัดเจน เพื่อให้สามารถดาเนินการและวัดผลการ
ดาเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. ควรมีการวิเคราะห์และออกแบบกรอบประเด็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สาเร็จได้ต้องกาหนด
เรื่องมุ่งเป้า รวมถึงการกาหนดสัดส่วนของจานวนโครงการในแต่ละเป้า เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ
ได้อย่างตรงตามเป้าหมายความต้องการ
5. ระบบการกากับติดตามของยุทธศาสตร์ เช่น การของบประมาณ การกากับและติดตามการดาเนิน
โครงการ การรายงานผลการดาเนินงาน เป็นต้น ควรกาหนดรูปแบบให้มีความชัดเจน มีทิศทางเดียวกัน
6. การประเมินผลในระยะต่อไป ควรมีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบและความคุ้มค่า
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการฯ ในระยะต่อไป
7. ควรให้ผู้รับจัดทารายละเอียดโครงการให้มีความครบถ้วน เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และขั้นตอนใน
การดาเนินงานโครงการ
8. ควรมีการดาเนินโครงการเพื่อบูร ณาการการทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา ยังเป็นการรายงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักเพียงหน่วยงานเดียว
9. จัดทาฐานข้อมูลและสร้างกลไกในการติดตามการปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงการกาหนดแนวทางในการประเมินผลสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ
10. ควรศึกษาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อให้โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
11. การจัดประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ตามรายยุทธศาสตร์ซึ่งรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและผลการประเมิน เพื่อให้ข้อมูลการ
ติดตามประเมินผลในระยะต่อไปมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
รายงานประเมินผลการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2561

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
: ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
: เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
: จานวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. การเสริมสร้าง
เครือข่ายและสร้าง
ความร่วมมือ (MOU)
ระหว่างประเทศ
ของหน่วยงานต่างๆ
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ตัวชี้วัดโครงการ
จานวนเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมาธิการกากับดูแล
นิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกากับสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศทาง
วิชาการและความร่วมมือด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์
- บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัย
ด้านมาตรฐานและวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ
เกาหลีและสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและมูลนิธิความร่วมมือ
นานาชาติ
ด้านนิวเคลี
ห่งสาธารณรั
ฐเกาหลีพ.ศ. 2561
ผลการด
าเนิยร์นแงาน
ปีงบประมาณ
- บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีกับสานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ

ได้รับ เบิกจ่ายจริง
ได้รับ เบิกจ่ายจริง
จัดสรร
(ล้านบาท) จัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้0.1500
านบาท)
(ล้0.1500
านบาท)
-

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ ๑.๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และการป้องกัน
รังสีแห่งออสเตรเลียและสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ

2. โครงการส่งเสริม
ร้อยละความสาเร็จ
และพัฒนาเครือข่าย
ของการดาเนินโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกากับ
ดูแลความปลอดภัย
จากพลังงานปรมาณูใน
อาเซียน (ASEANTOM)

43

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การประชุมการกากับดูแลความปลอดภัย
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและความยั่งยืนของ
การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี
- จัดประชุม ASEANTOM Workshop on
Capacity Building and Strengthening the
Nuclear and Radiation Safety and
Security Network in the ASEAN Region
- มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
มีการจัดทาแผนความร่วมมือ จานวน 1 เรือ่ ง
- เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน (ASEANTOM)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การฝึกอบรมให้แก่ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร ของราชอาณาจักรกัมพูชา
- การประชุม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงาน
ต่างประเทศเพื่อผลักดันเครือข่าย ASEANTOM
- การพัฒนาเว็บไซต์เครือข่าย ASEANTOM

ได้รับ เบิกจ่ายจริง
ได้รับ เบิกจ่ายจริง
จัดสรร
(ล้านบาท) จัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

1.2844

1.2679

1.5108

1.0123

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ ๑.๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ได้รับ เบิกจ่ายจริง
ได้รับ เบิกจ่ายจริง
จัดสรร
(ล้านบาท) จัดสรร
(ล้านบาท)
(ล้1.4344
านบาท) 1.2679 (ล้1.6608
านบาท) 1.0123
3.0952
2.2802
2
2
-

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 2.1 : บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย
: การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ตัวชี้วัด
: ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการพิจารณา
ทบทวนกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและ
การจัดการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน
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ตัวชี้วัดโครงการ
ดาเนินการยกร่าง
กฎกระทรวงฯ และ
พิจารณาร่างโดย
คณะอนุกรรมการ
ยกร่างมาตรฐาน
ในการบริหารและ
การจัดการด้าน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม
ในการทางานเกี่ยวกับ
รังสีชนิดก่อไอออน
แล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.0316
0.0266
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการยกร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณา
ร่างฯ โดยคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออนแล้วเสร็จ

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กสร.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

2. โครงการจัดทา
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อป้องกันการแพร่
ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง

3. โครงการศึกษา
ทบทวนและจัดทา
หลักสูตรการขับรถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ
อันตรายของผู้ขับรถให้
สอดคล้องตามข้อกาหนด
ADR และบริบทของ
กฎหมายในประเทศไทย
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ได้หลักสูตรการขับรถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุ
อันตรายที่จะใช้ในการ
อบรมแก่ผู้ขับรถที่ใช้
ในการขนส่งวัตถุ
อันตราย

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะอนุกรรมการประสานงานการดาเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง (อปอส.) ของสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้พิจารณายกร่าง
แนวทางการดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงาน
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง (อปอส.) ทบทวน
ร่างแนวทางการดาเนินการเพื่อป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ของประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้หลักสูตรการอบรมและทดสอบผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ดังนี้
1. หลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐาน
2. หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ในรูปแบบแท็งก์
3. หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด
4. หลักสูตรพิเศษสาหรับการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 7 กัมมันตรังสี

-

-

4.8150

4.8150

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สมช.

-

ขบ.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทาสัญญา 9 มีนาคม 2561 ระยะเวลาทา
โครงการ 7 เดือน
(จะสิ้นสุดสัญญา 8 ตุลาคม 2564)
4. โครงการภาคี
เครือข่ายความร่วมมือ
โลกว่าด้วยการบริหาร
การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง 2017
(Thailand
Consortium
on Weapons of
Mass Destruction
(WMD)
related Items 2017)
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ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความพึงพอใจ
ด้านความรูก้ ่อนและ
หลังการจัดประชุม
ด้านความพึงพอใจ
ต่อหัวข้อการจัดประชุม
และวิทยากรในภาพรวม
ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ
84.53, 91.55 และ
94.44 ตามลาดับ
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีระดับความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วม
การจัดประชุมใน
ภาพรวมในระดับมาก
ถึงมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.19

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การจัดประชุมนานาชาติโครงการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศในการปฏิบัติ
ตามข้อมติฯ 1540 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ระบบบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายWMD ของไทย ระหว่างวันที่
17 - 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนระบบการควบคุม
การส่งออกสากล เช่น นิวซีแลนด์
สวิสเซอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
และประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ
เป็นต้น ผลการประชุมครัง้ นี้ ประสบความสาเร็จ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจสาระสาคัญของระบบ
TCWMD ของไทยเป็นอย่างดี

9.5000

6.7500

-

-

อัตราค่าที่พัก
สาหรับจัดประชุม
นานาชาติจะสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับ
ซึ่งกรมฯ จะต้องทา
ความตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง
ก่อนดาเนินการ
เบิกจ่าย

คต.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
5. โครงการศึกษา
จานวนรายงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.2000
0.2000
ผลกระทบของ
ผลกระทบของ
สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ทางนิวเคลียร์และรังสี ทางนิวเคลียร์และรังสี มีการสารวจและประเมินผลจากการบังคับใช้
จากการบังคับใช้
จากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ร.บ. พลังงาน
พ.ศ 2559 โดยมีการศึกษาร่วมกับ
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 นิวเคลียร์เพื่อสันติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกฎกระทรวงที่
พ.ศ. 2559 และ
เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
1 เล่ม
6. โครงการผลักดัน
1. ร้อยละความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.4805 0.3724 0.4805
0.4513
นโยบายและ
การดาเนินการตาม
- คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณู
การพัฒนาด้านพลังงาน 2. จานวนข้อเสนอแนะ ของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
นิวเคลียร์ของประเทศ ด้านนโยบาย
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบาย
(พ.ศ. 2560 - 2569)
และแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดการปฏิบัติอย่าง
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป็นรูปธรรม
- จัดทาแผนปฏิบัติการของนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2560 - 2564
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ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
ปส.

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
7. โครงการศูนย์
ปรมาณูเพื่อสันติ
ประจาภูมิภาค
ปี 61
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ร้อยละของเป้าหมาย
รูจ้ ักและเข้าถึงการ
บริการของศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติประจาภูมิภาค

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการให้
คาปรึกษาและรับใบคาขออนุญาตด้านนิวเคลียร์
และรังสี (OAP Mobile Unit)
- การร่วมออกตรวจและการให้คาปรึกษา
ในส่วนภูมิภาค
- เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (การเก็บ
ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมและการวัด dose rate)
- การเผยแพร่ความรูด้ ้านพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี
- การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559 สู่ภูมิภาค
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการให้
คาปรึกษาและรับใบคาขออนุญาตด้านนิวเคลียร์
และรังสี (OAP Mobile Unit) จานวน 5 ครัง้
มีจานวนผู้ขอรับคาปรึกษา หรือ ยื่นใบคาขอ
อนุญาตด้านนิวเคลียร์และรังสี

4.5000

3.1038

2.0000

1.4854

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

- การร่วมออกตรวจและการให้คาปรึกษา
ในส่วนภูมิภาค
- เฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (การเก็บ
ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมและการวัด dose rate)
- การให้บริการ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการขออนุญาต และให้คาแนะนาในการ
ยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ (ระบบ E-license)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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14.4805 10.2262 7.5271 6.9783
22.0076
17.2045
3
5
4
2

กลยุทธ์ที่ 2.1

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. โครงการการเตรียม
ความพร้อมและรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

ความพร้อมรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางรังสีของ สทน.
และสนับสนุนกับ
การรับมือภัยพิบัติ
ระดับชาติและ
นานาชาติได้

2. โครงการ
การประเมินตนเอง
ด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย
ภายในองค์กร

ความพร้อมรับมือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
รังสีของ สทน. และ
สนับสนุนกับการรับมือ
ภัยพิบัติระดับชาติและ
นานาชาติได้
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5.4000 5.2270 0.7705 0.7705
ทบทวนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ตามระยะเวลาที่กาหนด (ทุกๆ 2 ปี) และมีการ
ประกาศใช้ฉบับใหม่ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560
และมีการจัดซื้อรถฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของสถาบัน
17 พฤศจิกายน 2560 การฟื้นฟูความรู้ของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานทางรังสี
ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA) มีการปรับขั้นตอนการขอรับผู้เชี่ยวชาญ
มายังประเทศสมาชิก

-

-

0.7000

0.2000

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทน.

สทน.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้โครงการของ สทน.ถูกเลื่อนแผนออกไป
ดังนั้น สทน. จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปใช้หัวข้อการ
เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม
สาหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแทน
ผล : ฝ่ายความปลอดภัยได้นาเสนอแผน
เตรียมพร้อมรับมือเหตุการณ์การก่อวินาศกรรม
สาหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยต่อ
คณะกรรมการแล้ว
3. โครงการเฝ้าระวัง
กัมมันตรังสีใน
สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลสถิติของปริมาณ
รังสีในสิ่งแวดล้อม
บริเวณโดยรอบ สทน.
ไม่เกินมาตรฐาน
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการตรวจวัดและรายงานผลทุกไตรมาส
ค่าที่วัดได้ไม่เกินค่าที่กาหนดทางสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการตรวจวัดและรายงานผลทุกไตรมาส
ค่าที่วัดได้ไม่เกินค่าที่กาหนดทางสิ่งแวดล้อม
และเตรียมการรายงานค่าที่ตรวจวัดบนหน้า
เว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

4. โครงการพัฒนาการ 1) จานวนบุคลากร
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดการสารเคมีแห่งชาติ ทางการแพทย์และ
ดาเนินการจัดหาสารเคมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เข้าร่วมการจัดทาแผน
และซ้อมการรับมือ
อุบัติภัยสารเคมี
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ของจานวนเป้าหมาย
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0.5000

0.4200

0.5000

0.4200

สทน.

-

-

-

-

รพ.
นพรัตน
ราชธานี

กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

5. แผนงานการติดตาม
และตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

2) ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่นและ
ธารณรัฐประชาชนจีน
ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการรับมือ
อุบัติภัยทางนิวเคลียร์
สารเคมีและรังสี
3) จานวนโรงพยาบาล
ที่สามารถรับมืออุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสีเบื้องต้นได้

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการจัดหาสารเคมี
- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หมายเหตุ : โครงการยังดาเนินต่อไป

จานวนหน่วยงานที่ใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
และรังสีที่อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของ ปส.

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของ ปส. ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จานวน 336 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของ ปส. ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี จานวน 423 หน่วยงาน
คิดเป็นร้อยละ 106.55

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

5.0000

1.8272

11.5500

1.5338

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
6. โครงการเตรียม
1. จานวนใบอนุญาตให้ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.4742 0.3308 0.7275 0.4668
ความพร้อมกากับดูแล ก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ - ประสาน รวบรวมข้อมูลสาหรับพิจารณา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
นิวเคลียร์ BNCT
สถานที่ตั้งสถานประกอบการ BNCT
แห่งอนาคต (Nuclear 2. จานวนผลงานวิจัย - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อรองรับการ
Fusion, Proton
ที่เผยแพร่
ดาเนินงาน BNCT
Therapy, BNCT และ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
New Research
- มีการกากับดูแลให้การดาเนินงานการก่อสร้าง
Reactor)
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (BNCT) ถูกต้อง
7. โครงการศูนย์
เฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อมและระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
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1. ค่าปริมาณรังสีที่
ประชาชนได้รับ
นอกเหนือจากแหล่ง
ธรรมชาติไม่เกินเกณฑ์
ที่กาหนด
2. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
3. จานวนแนวทางใน
การจัดทาแผนเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- บารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
-ประสานงานและเตรียมความพร้อมให้กับ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการใช้งานระบบ RPM
- จัดการฝึกซ้อมการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีของเจ้าหน้าที่ ปส. กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดฝึกซ้อมนี้จะอยู่
ภายใต้การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
CMEX–17 ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้าย
และการบริหารจัดการภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

14.0771

13.5730 11.9000 11.0060

ปัญหาอุปสรรค
ยกเลิกกิจกรรม
ทั้งหมดเนื่องจาก
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
เลื่อนแผนการ
ก่อสร้างเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยฯ ออกไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปส.

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดทาแผนแม่บทในการเฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565
- จัดประชุมเพื่อเตรียมการฝึกซ้อมรับภัยคุกคาม
การลักลอบขนถ่ายวัสดุนิวเคลียร์ และการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางรังสีจากการก่อการร้ายด้วย
วัสดุกัมมันตรังสี ระดับนโยบายระหว่าง ปส.
และสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
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กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
8. โครงการรักษา
1. ร้อยละของผู้เข้า
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.5916 0.3591 0.3453 0.1423
ความมั่นคงและพิทักษ์ อบรมที่มีความเข้าใจถึง - ทบทวนร่างอนุบัญญัติด้าน Safeguards
ความปลอดภัย
ความสาคัญของการ
(CSA and AP)
ทางนิวเคลียร์
พิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์
- จัดประชุม Thailand-Malaysia Meeting
2. รายงาน Frist
for AP Implementation ร่วมกับ USDOE
Declaration
NNSA
- ฝึกอบรมเรื่องพิธีสารเพิ่มเติม AP NMAC
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพิทักษ์ความ
ปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์และการสร้างเครือข่าย
การดาเนินการตามพิธีสารเพิ่มเติม
- ฝึกอบรม Safeguards and AP
Implementation
- การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน
สนับสนุนด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
(INSSP)
- ตรวจสอบปฏิบัติการนอกสถานประกอบการ
หลัก (LOF)
- คัดกรองข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์จากใบอนุญาต
วัสดุนิวเคลียร์
- การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการ
พิทักษ์ฯ และความมั่นคงปลอดภัย
- การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทา
คาแจ้งประกาศครั้งแรก (First Declaration)
ของพิธีสารเพิ่มเติมภายใต้การพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์
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ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- จัดฝึกอบรมการใช้งาน Protocol Reporter
และติดตั้ง Secure Communication
Channel ร่วมกับ IAEA
- จัดทาฐานข้อมูลสาหรับการรายงานตาม
พันธกรณี และวัสดุเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูล
- ติดตั้งระบบ Secure Communication
Channel ที่ใช้สาหรับสื่อสารด้านการพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์กับ IAEA
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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26.0429 21.7371 26.4933 14.5394
52.5362
36.2765
6
7
2
1

กลยุทธ์ที่ 2.2

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.1 : ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย
: เพิ่มศักยภาพและอัตรากาลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด
: 1. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2. จานวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1. โครงการพัฒนา
จานวนบุคลากรที่
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.0040 0.0040 0.0152
ศักยภาพบุคลากร
เข้าร่วมโครงการพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
นักวิทยาศาสตร์
ศักยภาพบุคลากร
อบรม ด้านความปลอดภัยทางรังสี เพื่อพัฒนา
ปฏิบัติการในด้าน
นักวิทยาศาสตร์
ศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของ
ความปลอดภัยทางรังสี ปฏิบัติการในด้าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อขึ้นทะเบียน จานวน
ความปลอดภัยทางรังสี ๑๓ คน ซึ่งมีผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว ๖ คน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่มีขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม
2. โครงการพัฒนา
สถาบันทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ให้เป็น
ศูนย์กลางการฝึกอบรม
การตรวจสมองทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2.1 กิจกรรมการ
ฝึกอบรมบุคลากร
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1. มีสถาบันทาง
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ในประเทศที่สามารถ
รับการส่งตรวจ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมองได้เพิ่มขึ้น

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมอง ผ่านทางความร่วมมือกับทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ มาให้การ
ฝึกอบรมใน National training course in
Nuclear Neurology I 13 - 17 พฤศจิกายน
2560 มีผู้เข้ารับการอบรม 128 คน
จากทั่วประเทศ จากการดาเนินการนี้

-

-

0.7000

0.6056

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วศ.

รพ.
จุฬาลงกรณ์

กลยุทธ์ที่ 3.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พบว่ามีการตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในโรค
สมองเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีการตรวจ
ทั่วประเทศ 455 การตรวจเพิ่มเป็น 728
การตรวจในปี 2560 (เพิ่มขึ้น 60%)
2. มีศูนย์กลางการ
ฝึกอบรมการตรวจ
สมองทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
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ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
สมองผ่านทางความร่วมมือกับทบวงการ
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ มาให้การ
ฝึกอบรมใน National training course in
Nuclear Neurology II: SPM course 7 - 11
พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม 23 คน
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์
9 คน, แพทย์จิตเวช 1 คน, นักฟิสิกส์ 5 คน,
นักรังสีการแพทย์ 6 คน, imaging specialist
1 คน และวิศวกร 1 คน
2. จัดประชุมฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ทักษะแก่บุคลากรภายในประเทศและประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน
ผลผลิต : บุคลากรทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
มีความสามารถในการตรวจทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์สมอง

กลยุทธ์ที่ 3.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
2.2 กิจกรรมจัดซื้อ
มีอุปกรณ์สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.3400 3.0150
อุปกรณ์สาหรับ
ห้องปฏิบัติการเตรียม จัดซื้อเครือ่ งมือต่างๆ ดังนี้
ห้องปฏิบัติการเตรียม สารเภสัชเพื่อใช้ในการ 1. peptide synthesizer
สารเภสัชเพื่อใช้ในการ ตรวจทางเวชศาสตร์ ราคา 2,675,000 บาท
ตรวจทางเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
2. evaporator ราคา 300,000 บาท
นิวเคลียร์
3. heating block ราคา 40,000 บาท
3. โครงการ
การปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
ด้านฟิสิกส์ระดับ
บัณฑิตศึกษา
(ปี พ.ศ. 2561)

1. มีการปรับปรุง
หลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา 1
หลักสูตร
2. มีการพัฒนา
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 1
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์และผ่านการ
รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร วท.ด. ฟิสิกส์กาลังอยู่ระหว่างการ
พัฒนา โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ
สาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ

0.0300

0.0300

0.0300

4. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานี, บุคลากร
ทางการแพทย์ในเขต
สุขภาพที่ 9 และเขต
สุขภาพที่ 10

บุคลากรทางการแพทย์
มีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
เพิ่มมากขึ้น

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดโครงการฯ รุน่ ที่ 1 วันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 รุน่ ที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5
อาคารบาบัดและส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี จานวนบุคลากรการแพทย์
ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งหมด 250 คน

0.0648

0.0881

-
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ปัญหาอุปสรรค

0.0300 หลักสูตร วท.ด.
ฟิสิกส์ อาจจะไม่ไดั
รับการสนับสนุน
จากสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณเท่าที่ควร
ทั้งนี้ เนื่องจากมี
ผู้ที่สนใจเรียน
ค่อนข้างน้อย
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มทษ.

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี

กลยุทธ์ที่ 3.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 243 คน,
บุคลากรทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 9
จานวน 1 คน และเขตสุขภาพที่ 10
จานวน 6 คน
5. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีทางรังสี

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
เพิ่มขึ้นและสามารถ
นาไปใช้การปฏิบัติงาน
ได้จริง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และจากที่
หน่วยงานภายนอกร้องขอจานวนทั้งสิ้น 32
โครงการ จานวน 55 ครัง้ จานวนผู้เข้าอบรม
3,348 คน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการอบรมหลักสูตรต่างๆ และจากที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ จานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ
จานวน 54 ครัง้ จานวนผู้เข้าอบรม 2,564 คน

6.6500

6.2430

6.0000

5.8890

สทน.

6. โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนใน
ด้านเครือ่ งปฏิกรณ์
นิวเคลียร์

พัฒนาบุคลากรด้าน
นิวเคลียร์ฟิสิกส์ที่
เกี่ยวกับเครือ่ งปฏิกรณ์
นิวเคลียร์

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กาหนดขอบเขตงานและจัดจ้างดาเนินการทา
บ่อจาลองที่ใช้ทดลองปรับเทียบกาลังของ
เครือ่ งปฎิกรณ์ได้
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการแล้วเสร็จ

0.6000

0.6000

-

-

สทน.
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กลยุทธ์ที่ 3.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
7. โครงการเข้ารับการ
อบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ระดับ 1, 2 จาก สทน.

ตัวชี้วัดโครงการ
จานวนบุคลากรได้รับ
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ระดับ 1, 2

8. โครงการพัฒนา
หลักสูตรฟิสิกส์
การแพทย์และการ
ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทางด้านรังสี
การแพทย์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
9. พัฒนาศักยภาพ
และสมรรถนะบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์ของ
ประเทศ
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(ร้อยละ) ระดับความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะที่มากขึ้น

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.0347
1. บุคลากรในสังกัดผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี จากสถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระดับ 1
จานวน 4 คน
2. บุคลากรในสังกัดผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์กรมหาชน) จานวน 1 คน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ดาเนินการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน
MUAUN-QA
2. ปรับปรุงหลักสูตรตาม วงรอบ 5 ปี
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะสาหรับบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
- ประเมินและ Draft Action plan (SSG-16)

3.0536

2.1312

2.0000

1.3918

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รพ.มะเร็ง
อุดรธานี

รพ.รามาธิบดี

ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- การสอบเทียบและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety
Officer : RSO)
- ประชุมเพื่อจัดทาองค์ความรูแ้ บบบูรณาการ
ทั้งองค์กร
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายใต้เครือข่าย Asian
Nuclear Safety Network (ANSN)
- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี (RSO : Radiation Safety Officer)
- งานสอบเทียบและขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี (Radiation Safety
Officer : RSO)
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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10.4024

9.0963 12.0852 10.9661
22.4876
20.0624
6
5
3
4

กลยุทธ์ที่ 3.1

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
กลยุทธ์ที่ 3.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย
: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ตัวชี้วัด
: จานวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า....แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ ศูนย์เครือ่ งเร่งอนุภาคที่ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.3000 0.3000 ไม่ได้รับการจัดสรร
เครือ่ งเร่งอนุภาค
ใช้เพื่อการศึกษาวิจัย สารวจและกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสม
งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อการศึกษาและวิจัย ฝึกอบรม และถ่ายทอด ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพือ่ ก่อสร้างอาคาร
ออกแบบอาคาร จัดทา BoQ และยื่นขอรับการ
เทคโนโลยี
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ
2. โครงการ IAEA
Technical
Cooperation Project
THA0015, entitled
‘Establishment of
an Accelerator
Center for Research
and Education’
ระหว่างปี
ค.ศ. 2016 - 2019
64

ศูนย์เครือ่ งเร่งอนุภาคที่
ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ศึกษาและสารวจความต้องการของการใช้
เครือ่ งเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาวิจัย
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านการ
วิจัย การเดินเครือ่ งเร่งอนุภาคและการซ่อมบารุง

2.0000

1.0000

2.0000

0.5000 ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน
เพื่อก่อสร้างอาคาร
และยังไม่มีเครือ่ ง
บริจาคที่มีความ
เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มก.

มก.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ออกแบบอาคาร และจัดหาเครือ่ งเร่งอนุภาค
โดยการขอรับบริจาค
2. จัดทาแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านการ
วิจัยการเดินเครือ่ งเร่งอนุภาคและการซ่อมบารุง
3. โครงการพัฒนา
จานวนห้องปฏิบัติการ
ต้นแบบห้องผู้ป่วยใน ทีไ่ ด้มาตรฐาน
เพื่อความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
สาหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์
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ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่มีสถานที่ ไม่มีแพทย์,
พยาบาลและนักรังสีที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
***ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากไม่มีสถานที่ ไม่มีแพทย์,
พยาบาลและนักรังสีที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
***ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ แต่ยัง
ดาเนินโครงการ
ต่อไป

รพ.มะเร็ง
ชลบุรี

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
4. โครงการสารวจและ จานวนพื้นที่แหล่งธาตุ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3.8574 3.6859 4.2560 4.2277
ประเมินศักยภาพธาตุ หายากและธาตุ
ได้พื้นที่แหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
หายากและธาตุ
กัมมันตรังสีเบื้องต้น
เบื้องต้น 4 พื้นที่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 97 ตร.กม.
กัมมันตรังสีแฝง
และปริมาณทรัพยากร มีปริมาณทรัพยากรเบื้องต้นของธาตุกัมมันตรังสี
พื้นที่ดาเนินการ
เบื้องต้นที่ประเมินได้ ยูเรเนียมและทอเรียมรวม 49,000 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
160,000 เมตริกตันโลหะตามลาดับ
2560
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พื้นที่แนวหินแกรนิต ใน
ได้พื้นที่แหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
เขตจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้น 1 พื้นที่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 94 ตร.กม
แม่ฮ่องสอน
โดยปริมาณทรัพยากรเบื้องต้นของธาตุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
กัมมันตรังสียูเรเนียมและทอเรียมรวม 61,000
2561
และ 231,000 เมตริกตันโลหะ ตามลาดับ
พื้นที่แนวหินแกรนิต
(ทั้งนี้ตัวเลขปริมาณทรัพยากรนี้อาจ
ในเขตจังหวัด
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากตัวเลขนี้เป็นการประเมิน
แม่ฮ่องสอน - ตาก
ขั้นต้นจากผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วน)
5. โครงการสารวจ
ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.6000 0.6000 0.6000 0.6000
ข้อมูลพื้นฐานด้าน
เพื่อใช้ในเปรียบเทียบ ดาเนินการจ้างเพื่อทาการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
ธรณีวิทยา
อายุชั้นดินที่แนวรอย โดยวัดหาอายุของชั้นตะกอนดินเพื่อเป็นข้อมูล
และทรัพยากรธรณี
เลื่อนพาดผ่าน เพื่อ
ในการจัดทาการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ศึกษาคาบอุบัติซ้าของ ในพื้นที่และนาตัวอย่างในร่องสารวจมา
รอยเลื่อนมีพลังงานใน วิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุชั้นดินที่
พื้นที่
แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน เพื่อการศึกษาคาบอุบัติ
ซ้าของกลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่
66

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กทธ.

กทธ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

6. โครงการสร้าง
เครือ่ งกาเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการจ้างเพื่อทาการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
โดยวัดหาอายุของชั้นตะกอนดินเพื่อเป็นข้อมูล
ในการจัดทาการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ในพื้นที่แนะนาตัวอย่างในร่องสารวจมาวิเคราะห์
ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อน
พาดผ่านเพื่อการศึกษาคาบอุบัติซ้าของกลุ่ม
รอยเลื่อนในพื้นที่
1. ร้อยละความสาเร็จ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของการออกแบบเชิง
วิศวกรรม (DDR) ของ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เครือ่ งกาเนิดแสง
สถาบันฯ จัดตั้งคณะทางานออกแบบเครือ่ ง
ซินโครตรอนระดับ
กาเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV
พลังงาน 3 GeV
โดยแบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มหลัก
(ร้อยละ 70)
ได้แก่
1) ด้านเครือ่ งกาเนิดแสงซินโครตรอน
2) ด้านระบบลาเลียงแสง
3) ด้านโครงสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการ

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

1.1500

1.0024

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สซ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

โดยการทา Conceptual Design (CD)
ภาพรวมทั้ง 3 ส่วน ได้ดาเนินการแล้วเสร็จใน
เดือนเมษายน 2561 และในเดือนกันยายน
2561 ดาเนินการจัดทา Detailed Design
Report (DDR) ของด้านเครือ่ งกาเนิดแสง
ซินโครตรอน และด้านระบบลาเลียงแสงมี
ความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 70 ในขณะที่
ด้านโครงสร้างอาคารและห้องปฏิบัติการมี
ความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 พร้อมทั้ง
จัดทาข้อมูลเชิงเทคนิคต่างๆ ของเครือ่ งใหม่และ
งบประมาณเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการสร้างเครือ่ งกาเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV เพื่อ
นาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ต่อไป
7. โครงการวิจัยพัฒนา 1. หนังสือเรียน และ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร สื่อ และการ คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน ได้ต้นร่าง (เตรียมจัดรูปเล่ม) ของหนังสือเรียน
ประเมินคุณภาพสื่อ
วิทยาศาสตร์กายภาพ และคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และการพัฒนา
(ฟิสิกส์) ชั้นมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รวม 2 เล่ม
กระบวนการจัดการ
ปีที่ 5 ที่มีเนื้อหาเรือ่ ง
เรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
คณิตศาสตร์ และ
รวม 2 เล่ม
เทคโนโลยี

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR)
ของระบบลาเลียงแสง
7 ระบบแรกพร้อม
สถานีทดลองฯ
(ร้อยละ 70)
3. ร้อยละความสาเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR)
ของโครงสร้างอาคาร
และห้องปฏิบัติการ
(ร้อยละ 50)
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1.7250

1.2075

2.8930

2.8928

สสวท.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

8. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการ
วัดปริมาณรังสี
เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

2. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่มีเนื้อหาเรือ่ งพลังงาน
ทดแทนรวม 2 เล่ม

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ต้นฉบับ (เตรียมจัดพิมพ์) ของหนังสือเรียน
และคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) รวม 2 เล่ม
ได้ต้นร่าง (เตรียมจัดรูปเล่ม) หนังสือเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 2 เล่ม
*** เป็นงบจัดสรรจากโครงการหลักซึ่งเป็น
โครงการรวมในการจัดทาหนังสือเรียนและคู่มือ
ครูทั้งหมดของ สสวท.

1. ร้อยละความสาเร็จ
ในการพัฒนาระบบวัด
ปริมาณรังสีมาตรฐาน
ปฐมภูมิการวัด
ปริมาณรังสีเอกซ์
พลังงานปานกลาง

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มีเครือข่ายด้านการวัดปริมาณรังสีประจาตัว
บุคคล
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีระดับปฐมภูมิตาม
ข้อกาหนด ISO 17025
- พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิตามข้อกาหนด
ISO 17025

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

18.5000 18.4697 15.6414 15.2138

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
2. ร้อยละความสาเร็จ
การเปรียบเทียบผล
การทดสอบกับ
หน่วยงานมาตรฐาน
ระดับปฐมภูมิ
ในต่างประเทศ
3. จานวนผลงาน
ความสาเร็จการตีพิมพ์
เอกสารทางวิชาการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- การดาเนินการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้
ด้านมาตรวิทยารังสี
- จัดสัมมนาการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐาน
ISO/IEC17025 IEC
- ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่าง วศ.
และ ปส.
- จัดอบรมการใช้โปรแกรม Lab view

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

70

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

26.6824 24.9631 26.8404 24.7368
53.5228
49.6999
5
7
3
1

กลยุทธ์ที่ 3.2

การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1. แผนงาน วิจัยและ ได้สายพันธุ์ข้าวนา
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.0800 0.0800
พัฒนาพันธุ์ข้าวนา
ชลประทานที่ต้านทาน กิจกรรม การสร้างประชากรโดยการชักนาให้
ชลประทานผลผลิตสูง โรคและแมลงที่สาคัญ เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้ e-beam
ต้านทานโรคและแมลง ทนทานต่อสภาพ
ผลการดาเนินงาน พันธุ์ปทุมธานี 1 จานวน
ที่สาคัญ ทนทานต่อ
อากาศไม่เหมาะสม
๒๕๐ กรัม ผ่านลาอิเลคตรอน (e-beam)
สภาพอากาศ
ขนาด ๓๐๐ และ ๔๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธุ์
ไม่เหมาะสม
กลายชั่วแรกเก็บเมล็ดเฉพาะรวงแรกจาก
กิจกรรม การสร้าง
แต่ละกอ ปลูกเป็นต้นพันธุ์กลายชั่วที่สอง (M2)
ประชากรโดยการชักนา
แบบรวงต่อแถวเก็บเมล็ดที่ได้เพื่อปลูกคัดเลือก
ให้เกิดการกลายพันธุ์
ลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้นและทดสอบความ
โดยใช้ e-beam
ต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ในรุน่ พันธุ์กลายชั่วที่สาม (M3) งบประมาณ
จัดสรรจาก ศวข.ฉช. ๔๐,๐๐๐ บาท และ
ศวข.ปจ. ๔๐,๐๐๐ บาท
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ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กข.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.0800 0.0800 ขาดแรงงาน ซึ่งต้อง
กิจกรรม การสร้างประชากรโดยการชักนาให้
ปฎิบัติงานในนา
เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้ e-beam
ผลการดาเนินงาน พันธุ์ปทุมธานี 1 จานวน
๒๕๐ กรัม ผ่านลาอิเลคตรอน (e-beam) ขนาด
๓๐๐ และ 400 เกรย์ ปลูกต้นพันธุ์กลายชั่วแรก
เก็บเมล็ด ปลูกเป็นต้นพันธุ์กลายชั่วที่สอง (M2)
แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ดที่ได้เพื่อปลูกคัดเลือก
ลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และทดสอบความ
ต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ในรุน่ พันธุ์กลายชั่วที่สาม (M3) ปลูกทดสอบ
ความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลใน
โรงเรือน และบันทึกผลตาม Standard
Evaluation System for Rice ซึ่งพบว่า
ที่รังสี E-beam 300 Gy
ข้าวสายพันธุ์กลายทั้งหมดอ่อนแอต่อเพลี้ย
กระโดดสีน้าตาล จึงได้คัดเลือกข้าวที่มีค่า SES
score อยู่ในระดับ 7-8 ทั้งหมดไว้เพื่อเก็บ
เมล็ดปลูกต่อในชั่วรุน่ ที่ 4 (M4) และผลการ
ทดสอบที่รังสี E-beam 400 Gy พบว่า มีข้าว
สายพันธุ์กลายที่อยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนแอ
ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล จานวน 7 สายพันธุ์
ส่วนที่เหลืออยู่ในระดับอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดด
สีน้าตาลทั้งหมด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กข.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จึงได้คัดเลือกข้าวที่มีค่า SES score อยู่ที่ระดับ
4-8 ทั้งหมดไว้เพื่อเก็บเมล็ดปลูกต่อในชั่วรุน่ ที่
4 (M4) และปลูกทดสอบความต้านทานต่อโรค
ไหม้โดยวิธี up land short row และบันทึก
ผลตาม Standard Evaluation System for
Rice ซึ่งพบว่าที่สี E-beam 300 Gy มีข้าว
สายพันธุ์กลายที่อยู่ในระดับค่อนข้างอ่อนแอ
ต่อโรคไหม้ จานวน 1 สายพันธุ์ ส่วนที่เหลืออยู่
ในระดับอ่อนแอต่อโรคไหม้ทั้งหมด ได้คัดเลือก
ต้นข้าวที่มีความสามารถในการอยู่รอดจากการ
เข้าทาลายของโรคไหม้ ได้ทั้งหมด 11 สายพันธุ์
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหายจากการอบข้าว
เพื่ออัตราเร่งการงอกทั้งหมด (เครือ่ งอบเสียทา
ให้ข้าวไหม้ทั้งหมด) และผลการทดสอบที่อัตรา
รังสี E-beam 400 Gy
พบว่า ข้าวสายพันธุ์กลายอยู่ในระดับอ่อนแอ
ต่อโรคไหม้ทั้งหมดจึงได้คัดเลือกต้นข้าวที่มี
ความสามารถในการอยู่รอดจากการเข้าทาลาย
ของโรคไหม้ ได้ทั้งหมด 13 สายพันธุ์ ซึ่งเมล็ด
พันธุ์ได้รับความเสียหายจากการอบข้าวเพื่อ
อัตราเร่งการงอกทั้งหมด (เครือ่ งอบเสีย ทาให้
ข้าวไหม้ทั้งหมด) งบประมาณจัดสรร
จาก ศวข.ฉช. ๔๐,๐๐๐ บาท และ ศวข.ปจ.
๔๐,๐๐๐ บาท
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กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
2. แผนงานวิจัย การ
ปรับปรุงพันธุ์ข้าว
สาหรับพื้นที่น้าท่วม
กิจกรรม การปรับปรุง
พันธุ์ข้าวให้ทนน้าท่วม
ฉับพลันโดยใช้วิธีการ
กลายพันธุ์

74

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ได้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อน้า ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.0400 0.0400
ท่วม
กิจกรรม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธุ์
ผลการดาเนินงาน เมล็ดพันธุ์ข้าวแนะนาพันธุ์
กข31 สุพรรณบุร9ี 0 กข7 และปทุมธานี1
ฉายลาอิเลคตรอนและรังสีแกมมาที่ขนานต่างๆ
ปลูกพันธุ์กลายชั่วแรก (M1) เก็บเฉพาะ
รวงแรกจากแต่ละกอ เพื่อปลูกเป็นต้นพันธุ์
กลายชั่วที่สอง (M2) แบบรวงต่อแถว เพื่อ
ทดสอบลักษณะทนน้าท่วมฉับพลัน
กิจกรรม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธุ์
ผลการดาเนินงาน การศึกษาการคัดเลือกข้าว
ทนน้าท่วมฉับพลันโดยวิธีชักนาให้เกิดการกลาย
พันธุ์โดยรังสี e-beam ของข้าวไม่ไวแสงจานวน
๘ พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก6
ปทุมธานี1 สุพรรณบุรี1 ชัยนาท1 กข49 กข
47 และกข23 ดาเนินการทดสอบการจมน้า
ของสายพันธุ์กลาย M๔
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.0400 0.0400
กิจกรรม การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนน้าท่วม
ฉับพลัน โดยใช้วิธีการกลายพันธุ์
ผลการดาเนินงาน เมล็ดพันธุ์ข้าวแนะนาพันธุ์
กข31 สุพรรณบุร9ี 0 กข7 และปทุมธานี1

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กข.

กข.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ฉายลาอิเลคตรอนและรังสีแกมมาที่ขนานต่าง ๆ
ปลูกพันธุ์กลายชั่วแรก (M1) เก็บเฉพาะรวงแรก
จากแต่ละกอ เพื่อปลูกเป็นต้นพันธุ์กลาย
ชั่วที่สอง (M2) แบบรวงต่อแถว เพื่อทดสอบ
ลักษณะทนน้าท่วมฉับพลันในชั่ว (M3) พบว่ามี
จานวน ๓๑๗ สายพันธุ์ที่สามารถอยู่รอดได้
ในขณะที่พันธุ์อ่อนแอไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่
ได้นามาปลูกต่อและเก็บเมล็ดสาหรับทดสอบ
ลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้ในรุน่ (M4) พบว่า
สายพันธุ์ทั้งหมดแสดงลักษณะต้านทานต่อโรค
ไหม้ ได้นาไปทดสอบการทนน้าท่วมฉับพลัน
พบว่า มีจานวน ๙๑ สายพันธุ์ที่สามารถมีชีวิต
รอดอยู่ได้ในขณะที่พันธุ์อ่อนแอตายได้เก็บ
เมล็ดจากสายพันธุ์ดังกล่าวศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพและเคมี ต่อไป
3. โครงการวิจัยและ
ผลของรังสีแกมมาต่อ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พัฒนาการป้องกันกาจัด การแสดงความเครียด คัดเลือกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่มีลาสมบูรณ์ ไม่
โรคใบขาวอ้อย
ออกซิเดชั่นในอ้อยที่ติด มีอาการใบขาวตัดข้อก่อนนาไปฉายรังสีแกมม่า
เชื้อโรคใบขาวระดับ แบบเฉียบพลัน ใช้รังสีขนาด 0, 30, 60, 90,
ต่างๆ และการแสดง 120 และ 150 เกรย์ (Gy) ทาการฉายรังสี
อาการโรคใบขาวในอ้อย ชุดละ 70 ข้อ
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

0.1914

0.1914

-

-

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กวก.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
การกาจัดเชื้อสาเหตุโรค
ใบขาวในเนื้อเยื่ออ้อย
การทดลองที่ 3.1
การศึกษาผลของการ
ฉายรังสีแกมมาต่อการ
ตอบสนองและการ
แสดงอาการโรค
ใบขาวอ้อย

76

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
จากนั้นนามาเพาะเลี้ยงในวัสดุปลูกในกระถาง
ดูแลรักษา ให้น้า บันทึกอัตราการรอดชีวิตหลัง
การเพาะเลี้ยง ผลการฉายรังสีชุดที่ 1 พบว่า
ระดับรังสีที่ 90 Gy ขึ้นไป ไม่มีต้นอ้อยงอกได้
ส่วนในระดับ 60 Gy มีอ้อยงอกได้ 30% แต่มี
การเติบโตที่ช้า และต้นเล็กกว่ากลุ่ม control
ในขณะที่กลุ่มรังสีที่ 30 Gy มีการเจริญเติบโต
ปกติ จากผลการตรวจความงอกของอ้อย พบว่า
ที่ค่า LD50 ของปริมาณรังสีที่ได้คือ 30 Gy ที่
ทาให้อ้อยงอก 50% ของจานวนต้นทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากผลการทดลองหาค่า LD50 ของปริมาณรังสี
ที่ได้คือ 30 Gy นาอ้อยโคลนพันธุ์ขอนแก่น 3
และ KK0-037 โคลนละ 100 ข้อตา นาไปฉาย
รังสีที่อัตราดังกล่าว แล้วปลูกเปรียบเทียบกับ
อ้อยโคลนพันธุ์ปกติในสภาพแปลง พบว่า อ้อย
ทั้งสองพันธุ์ในสภาพปกติและสภาพที่ได้รับ
การฉายแสง มีลักษณะทางการเกษตร
ไม่แตกต่างกัน พบใบขาวในแปลงอ้อยที่ได้รับ
ฉายแสง และมีค่าความหวานใกล้เคียงกัน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ปี 2560
อุปกรณ์ที่ใช้มีขนาด
ที่จากัดเพียงพอ
สาหรับวัสดุใน
ปริมาตร 500
มิลลิลิตร เท่านั้น
จึงต้องใช้ข้ออ้อย
ในการฉายรังสีแบบ
เฉียบพลันไม่
สามารถใช้ต้นกล้าได้
2. ปี 2561 อ้อยที่
ได้รับการฉายแสง
แบบเฉียบพลันใน
ข้อตาอ้อยแสดง
ลักษณะไม่
แตกต่างกัน

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

** งานทดลองนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานจึงได้รับ
งบประมาณจากโครงการวิจัยและพัฒนาการ
ป้องกันกาจัดโรคใบขาวอ้อย
การทดลองที่ 5.3 การศึกษาผลของการ
ฉายรังสีแกมมาต่อการตอบสนองและการ
แสดงอาการโรคใบขาวอ้อย

4. โครงการวิจัยและ
พัฒนาแมลงวันผลไม้
ชนิด Bactrocera
dorsalis Hendel แถบ
หลังสีขาวที่แยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด้
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑) ได้ดักแด้สีขาวของ
แมลงวันผลไม้ชนิด
B. dorsalis Hendel

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) คัดเลือกดักแด้สีขาวของแมลงวันผลไม้ชนิด
B. dorsalis Hendel จากโรงผลิตขยายและ
ทาหมันแมลงวันผลไม้ของกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ จานวน 100 ดักแด้

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทั้งนี้อาจเกิดจาก
การแสดงอาการ
ไคเมอรา ในงบวิจัย
ปกติปีประมาณ
2563 จึงเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอ้อยในการ
ฉายรังสีใหม่เป็น
เนื้อเยื่อเจริญ
ปลายยอดที่นาไป
เพาะเลี้ยงเยื่อก่อน
นาไปฉายแสงเพื่อ
ลดอาการดังกล่าว
และเพิ่มอัตราการ
กลายพันธุ์
0.0170

0.0170

-

-

กสก.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

๒) ได้รับดักแด้แมลงวัน
ผลไม้ชนิด B. dorsalis
Hendel สายพันธุ์
ตัวเต็มวัยแถบหลังสี
ขาวจากสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
๓) เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรมด้านการ
พัฒนาสายพันธุ์
แมลงวั
นผลไม้ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ
๑) มีดักแด้สีขาวของ
แมลงวันผลไม้ชนิด B.
dorsalis Hendel
จานวนไม่ต่ากว่า
300,๐๐๐ ดักแด้
๒) มีดักแด้แมลงวัน
ผลไม้ชนิด
B. dorsalis Hendel
สายพันธุ์ตัวเต็มวัย
แถบหลังสีขาว
ไม่ต่ากว่า ๕๐ ล้านตัว

๒) ได้รับดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis
Hendel สายพันธุ์ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวจาก
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) จานวน ๕๐๐ ซีซี
๓) เจ้าหน้าที่จานวน ๑ คนได้รับทุนและรับการ
ฝึกอบรมด้านการพัฒนาสายพันธุ์แมลงวันผลไม้
จาก IAEA

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
๑) ขยายปริมาณดักแด้สีขาวของแมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis Hendel ได้ จานวน
306,181 ดักแด้
๒) ขยายปริมาณดักแด้แมลงวันผลไม้ชนิด
B. dorsalis Hendel สายพันธุ์แถบหลังสีขาว
ได้ ๕๐.๗๔ ล้านตัว

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

5. จัดการศัตรูไม้ผล/
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมันและปล่อย
ควบคุมแมลงวันผลไม้
ในพื้นที่ ภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรูก้ าร
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร
(โครงการปกติของ
หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการดาเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ)
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

๓) ได้แมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis
Hendel ที่ควบรวม
พันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลัง
สีขาว ไว้ในสายพันธุ์
เดียวกัน จานวนไม่ต่า
กว่า ๒,๐๐๐ ตัว

๓) ดาเนินการควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวของแมลงวันผลไม้
ชนิด B. dorsalis Hendel ไว้ในสายพันธุ์
เดียวกันและได้ลูกผสมที่มีลักษณะดักแด้สีขาว
และออกเป็นตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว
จานวน ๒,๑๓๘ ตัว

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมัน จานวน ๑๐๐
ล้านตัว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลิตแมลงวันผลไม้
เป็นหมัน จานวน ๑๒๐
ล้านตัว

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน จานวน ๑๐๐
ล้านตัว สนับสนุนพื้นที่ดาเนินโครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้ แบบครอบคลุมพื้นที่
๑๖,๒๐๐ ไร่ ณ ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี จานวน ๑๖,๒๐๐ ไร่
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน จานวน ๑๒๐ ล้าน
ตัว สนับสนุนพื้นที่ดาเนินโครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้ แบบครอบคลุมพื้นที่ ๑๖,๒๐๐ ไร่
ณ ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
จานวน ๑๖,๒๐๐ ไร่
(พื้นที่เดิม ดาเนินการต่อเนื่อง)

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

1.2120 1.2120

1.5300

ปัญหาอุปสรรค

1.5300 1. งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร
มีจากัดส่งผลให้
โครงการดังกล่าว
ไม่มีความต่อเนื่อง
การทางานขาดช่วง
จึงไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กสก.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพราะเทคนิคการ
ใช้แมลงเป็นหมัน
ในการควบคุม
ประชากรแมลงใน
ธรรมชาติจะต้องมี
การปล่อยแมลง
เป็นหมันตลอดทั้งปี
และปล่อยต่อเนื่อง
2. งบประมาณ
จากัด ทาให้ยังไม่
สามารถขยายพื้นที่
ส่งเสริมการควบคุม
แมลงวันผลไม้โดยใช้
เทคนิคแมลงเป็น
หมันออกไปได้
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กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000
6. โครงการ IAEA
นวัตกรรมทางด้าน
Coordinated
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ 1. ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
Research Project
2. ดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้
E35010, entitled
CRP E35010 เป็นเวลา 4 ปี
‘Applications of
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Biological Dosimetry
ดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้
Methods in
CRP E35010 เป็นเวลา 4 ปี
Radiation Oncology,
Nuclear Medicine,
and Diagnostic and
Interventional
Radiology
(MEDBIODOSE)’
7. โครงการ
ได้เครือ่ งต้นแบบเพื่อ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เครือ่ งต้นแบบระดับ
ยกระดับคุณภาพ
1. ได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทางาน
อุตสาหกรรมเพื่อ
พลอยคอรันดัมด้วย
ของเครือ่ งต้นแบบระดับอุตสาหกรรม และการ
ยกระดับคุณภาพพลอย เทคนิคลาไอออน
ปรับปรุงต้นแบบระดับอุตสาหกรรม จนมี
คอรันดัมด้วย
ที่พร้อมสาหรับการใช้ ประสิทธิภาพการทางานและรูปลักษณ์แบบ
เทคนิคลาไอออน
งานจริงในระดับ
สมบูรณ์
ระยะที่ 2 จากอุทยาน อุตสาหกรรมจานวน 2. ได้ผลการวิเคราะห์พลอยโดยใช้เครือ่ งมือ
วิทยาศาสตร์
1 เครือ่ ง
ขั้นพื้นฐานและเครือ่ งมือขั้นสูง โดยพบว่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์
พลอยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสีที่ดี
และเทคโนโลยี
81

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2561 ไม่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
ในการดาเนิน
โครงการวิจัย
แต่ได้รับ
งบประมาณเพียง
บางส่วนจาก IAEA

มก.

ระหว่างดาเนิน
โครงการ
เครือ่ ง RF Power
Supply
เกิดความเสียหาย
ทาให้ต้อง
ปรับแผนการ
ดาเนินการ
ใหม่ให้สอดคล้อง
กับการ

มช.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน
3. ได้ผลการสารวจความต้องการและ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์
โดยพบว่ากลุ่มผู้ใช้ประโยชน์มีความพึงพอใจ
ในการใช้เทคโนโลยี และต้องการกลับมาใช้ใหม่
4. ได้ผลการวิเคราะห์และประเมินรูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัย
5. ได้ตัวแบบธุรกิจเบื้องต้น Preliminary
Business Model
6. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรูพ้ ื้นฐาน
เทคโนโลยีเทคนิคลาไอออน
7. ได้ผลสารวจความต้องการและการยอมรับ
ของผู้ใช้ประโยชน์ หลังจากนาเสนอองค์ความรู้
พื้นฐานในการจัดอบรม

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทางานจริงและ
สามารถดาเนินงาน
ได้ตามระยะเวลา
และขอบเขตงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
*งบประมาณได้รับการสนับสนุนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไม่ได้รับการจัดสรร
และไม่ได้เบิกจ่ายในปี 60 และ 61
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

8. การพัฒนาศักยภาพ 1. ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการอัญมณี กลุ่มอัญมณีและ
SMEs เพื่อเพิ่มคุณภาพ เครือ่ งประดับจานวน
พลอยทับทิมธรรมชาติ 5 บริษัท ได้เข้าใช้
และเพิ่มมูลค่าการส่งออก บริการเครือ่ งต้นแบบ
ด้วยเครือ่ งต้นแบบ
ระดับอุตสาหกรรม
ระดับอุตสาหกรรมด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพ
เทคนิคลาไอออน
พลอยด้วยเทคนิค
(ชื่อเดิม : โครงการเพิ่ม ลาไอออน และเข้าใช้
มูลค่าพลอยธรรมชาติ บริการเครือ่ งมือ
ทับทิมและไพลินโดยใช้ วิเคราะห์อัญมณี
เครือ่ งเร่งอนุภาคชนิด ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ลาไอออนระดับ
2. ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ SMEs ) กลุ่มอัญมณีและ
เครือ่ งประดับ
จานวน 5 บริษัท
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อนาไป
พัฒนาต่อยอด
ในการเพิ่มมูลค่าอัญมณี
และเครือ่ งประดับ
เพื่อการส่งออกให้กับ
บริษัทของตนเอง
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.6185 1.6185
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ได้ผลความพร้อมด้านผู้ประกอบการ
ด้านพลอยทับทิม ด้านเครือ่ งมืออัญมณีขั้น
พื้นฐานและขั้นสูง และเครือ่ งต้นแบบระดับ
อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับพลอยด้วยเทคนิค
ลาไอออน
2. ได้คู่มือที่ใช้ประกอบในการอบรมถ่ายทอด
องค์ความรูด้ ้านเครือ่ งต้นแบบระดับอุตสาหกรรม
เพื่อยกระดับพลอยด้วยเทคนิค
ลาไอออนและด้านเครือ่ งมืออัญมณีขั้นพื้นฐาน
และขั้นสูงที่เกี่ยวข้องในโครงการ
3. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้ประกอบการ 2 บริษัท จาก 5 บริษัท
ที่เข้าร่วมโครงการ

ปัญหาอุปสรรค
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มช.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

9. โครงการวัดรังสี
ที่เลนส์ตาสาหรับ
บุคลากรด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ประเมินความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย
ของผู้ปฎิบัติงาน
ทางการแพทย์ได้

10. การพัฒนา
โปรแกรมวางแผน
การรักษาด้วยอนุภาค
โปรตอนเพื่อการ
ศึกษาวิจัย

ได้โปรแกรมวาง
แผนการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตรอน
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 0.6000 0.6000 0.3000 0.3000
ดาเนินการวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และดาเนินการโครงการวิจัยได้ที่ร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สทน. มีข้อมูลสาหรับอ้างอิง และปัจจุบัน
สามารถเปิดให้บริการตรวจวัดปริมาณรังสี
ที่เลนส์ตาได้แล้ว
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ได้ผลการพัฒนาโปรแกรมสาหรับประเมิน
อัตราการสะสมของสารเภสัชรังสีในร่างกาย
ผู้ป่วยโดยใช้ภาพถ่ายรังสีชนิด whole-body
image
2. ได้ผลจากการพัฒนาโปรแกรม และวิธีการ
ประเมินปริมาณรังสีในร่างกายผู้ป่วย โดยใช้
ข้อมูลกายวิภาค และชีวกลศาสตร์ของสารเภสัช
รังสีในร่างกายของผู้ป่วยแต่ละราย
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ดาเนินการพัฒนาโปรแกรมวาดขอบเขตของ
อวัยวะและก้อนมะเร็งแบบ GUI
2. การพัฒนาโปรแกรมย่อยสาหรับคานวณ
ปริมาณรังสีจากหลายทิศทาง และการทดสอบ
ความถูกต้อง (ดาเนินการศึกษาต่อในปี 2562)

-

-

0.3305

0.3300

ปัญหาอุปสรรค
การจัดทาเป็น
ฐานข้อมูลจาเป็น
ต้องใช้ตัวอย่าง
บุคลากรที่มากพอ
จึงทาให้การ
ดาเนินงานในปี
2560 ล่าช้ากว่า
แผน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทน.

สทน.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
11. โครงการควบคุม
แมลงวันผลไม้โดยการ
ใช้แมลงที่เป็นหมัน

ตัวชี้วัดโครงการ
ทาให้ผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
น้อยลง เพิ่ม
productivity

12. โครงการจัดตั้ง
การสร้างโครงสร้าง
เครือ่ งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พื้นฐานสาคัญของ
วิจัยใหม่
ประเทศ
(ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนงาน)
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.0000 1.7700
มีการดาเนินงานในพื้นที่พิษณุโลก ช่วยทาให้
ผลผลิตการเกษตรลดความเสียหายได้
ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(ยังไม่จบโครงการ เนื่องจากเป็นไปตามช่วง
ฤดูกาลที่ผลผลิต ออกผล จึงจะสรุปผลการ
ดาเนินการ)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10.8000 6.7500 25.0000 15.0000
มีการจัดจ้างเพื่อการทบทวน Feasibilty ของ
โครงการ New Research Reactor อีกครัง้
เพื่อให้รองรับกับกาลังของเครือ่ งใหม่ที่
คาดการณ์ว่าจะเป็นที่ 15-20 MW โดยเมื่อได้
รายงานการศึกษาดังกล่าวแล้ว ได้มีการนาเสนอ
ข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมได้รับ
ข้อเสนอแนะให้ทาการศึกษา EHIA โดยทันที
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้มีการตั้งคณะทางานสนับสนุนการทางาน
เรือ่ ง New Research Reactor และมีการ
กาหนดขอบเขตงานของการศึกษา EHIA และ
Siting ขณะนี้เริม่ Kick-off โครงการ EHIA แล้ว

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทน.

สทน.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

13. โครงการตรวจวัด
รังสีนิวตรอนและ
ประเมินความปลอดภัย
ทางรังสี

การให้บริการตรวจวัด
การได้รับปริมาณรังสี
นิวตรอน
ด้วยเทคนิค CR-39 ได้

14. โครงการการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็น
สินค้าที่มีนวัตกรรม
ด้านรังสี

จานวนผู้ประกอบการ
SME หรือภาคเอกชน
สามารถนาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ไปทดลอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์

15. โครงการ
cyclotron

ได้สารเภสัชรังสีชนิด
ใหม่, มีผลผลิต
งานวิจัยจากเครือ่ ง
ดังกล่าว
(ปัจจุบันวัดร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนงานโครงการ)
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.7000
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการจัดซื้อเครือ่ งวัดปริมาณรังสีด้วย
เทคนิค CR-39 แล้วเสร็จ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1.3500 1.3500 6.1200 5.9500
มี SME เข้าร่วมการทดลองใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จานวนทั้งสิ้น
40 ราย มีผู้กลับมาใช้ซ้า/เป็นลูกค้าใหม่ สทน.
จานวน 2 ราย
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. มี SME เข้าร่วมการทดลองใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ จานวน ทั้งสิ้น
45 ราย อยู่ระหว่างการสรุปมีผู้กลับมาใช้ซ้า/
เป็นลูกค้าใหม่ สทน.ประจาปี 2561
2. มีการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ด้าน
นวัตกรรมรังสี จานวน 1 ต้นแบบ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
35.4200
ดาเนินการออกแบบห้องที่เกี่ยวกับการผลิต
เภสัชรังสีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต
GMP ยา และปัจจุบันทางคณะกรรมการ อย.
ได้อนุมัติแบบสาหรับส่วนดังกล่าวแล้ว
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุมัติ
ขณะนี้ (ใช้งบประมาณกันเหลื่อมปี 2559)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทน.

สทน.

สทน.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

16. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์สาขาต่าง ๆ
(SHINE)

เทคโนโลยีนิวเคลียร์
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในภาค
ชุมชนสังคมได้

17. โครงการก่อสร้าง
อาคารปฎิบัติการ
สอบเทียบเครือ่ งวัดรังสี
แกมมาพลังงานสูง
รังสีเอกซ์ รังสีนิวตรอน
รังสีบีตา

สามารถรองรับการ
บริการสอบเทียบ
เครือ่ งวัดรังสีครอบคลุม
ทั้งรังสีแกมมา รังสีเอกซ์
รังสีนิวตรอน และรังสี
บีตาได้

18. โครงการปรับปรุง
เครือ่ งจักรกล/เครือ่ งมือ
เพื่อรองรับเทคโนโลยี
ขั้นสูง

สามารถพัฒนาและ
สร้างเครือ่ งมือที่ใช้ใน
การวิจัย/ปฎิบัติงานได้
โดยไม่ต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศ
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ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29.5394 27.8800
มีผู้ประกอบการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 50 จากผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 3 ปี
ย้อนหลัง และมีการให้บริการตรวจวัดใหม่
1 รายการ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผู้ประกอบการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 56 จากผลงานวิจัยแล้วเสร็จ 3 ปี
ย้อนหลัง
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดาเนินการจ้างออกแบบอาคารและจัดจ้างการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างอาคารตามงวดงาน
(ความคืบหน้าร้อยละ 80)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. สทน. ได้รับเครือ่ ง Linac ที่มีการบริจาคจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสามารถถอด
ประกอบ/ขนย้าย/นามาติดตั้งที่ สทน. เพื่อใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัยแล้วเสร็จ
2. พัฒนาการสร้าง Hot Cell สาหรับงานด้าน
เวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วเสร็จ

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
28.0430 27.4400

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สทน.

45.0000

-

สทน.

1.0000

-

สทน.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
19. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับ
ยึดนิวตรอน
(มหาวิทยาลัยฯ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จานวน
200 ล้านบาท)
1) เครือ่ งกาเนิดนิวตรอน
150 ล้านบาท
2) ก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์วิจัยรังสี
รักษาจากโบรอนจับยึด
นิวตรอน 50 ล้านบาท
20. โครงการพัฒนา
และรักษาความร่วมมือ
เครือข่ายมาตรวัดรังสี
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
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ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1. ได้รับใบอนุญาต
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
200.0000 65.0900
ให้ใช้พื้นที่เพื่อตั้ง
อาคารปฏิบัติการ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เครือ่ งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ - ก่อสร้างอาคารสานักงานโครงการฯ แล้วเสร็จ
วิจัยขนาดเล็ก
(เฉพาะอาคารสานักงาน 37,773,647.94
ลบ.)
- จัดทาสัญญาการจัดซื้อเครือ่ งกาเนิดนิวตรอน
ขนาดเล็ก (Miniature Neutron Source
Reactor) กับ China Institute Of Atomic
Energy (CIAE) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
- เบิกจ่ายงบประมาณ 27,312,740.00 ลบ.
สาหรับ Conceptual Design Document
(ตามสัญญางวดงานที่ 1) งบประมาณผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
1. ค่าความคลาด
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.6600 0.6511
เคลื่อนการประเมิน
- ไม่มี
ความผิดปกติจากการ
ได้รับรังสีเพื่อระบุให้
เป็นดัชนีชี้วัดทาง
ชีวภาพใกล้เคียงกับ
ค่ามาตรฐาน

ปัญหาอุปสรรค
อยู่ระหว่างการ
แก้ไขร่างรายงาน
วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพื้น
ที่ตั้งอาคาร
ปฏิบัติการฯ ให้
ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศ
พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มทส.

ปส.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

21. โครงการวิเคราะห์
หาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
เพื่อการประเมินผล
กระทบทางรังสีต่อ
สิ่งมีชีวิต
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ผลการดาเนินงาน

2. ร้อยละการประเมิน
ความร่วมมือเครือข่าย
มาตรวัดรังสีทาง
ชีวภาพที่เข้มแข็ง
เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน
ในระดับประเทศและ
อาเซียน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สร้างมาตรฐานการวัดด้วยมาตรวัดรังสีชนิด
dicentric
- การลงนาม MOU เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างค่าปริมาณรังสีดูดกลืนกับผลการวัดด้วย
มาตรรังสีชนิด dicentric ระหว่าง
ม. มหิดลกับ ปส. และ มก. กับ ปส.
- ทาแบบจาลองการฉายรังสีในร่างกายมนุษย์
แบบน้า

ค่าความคลาดเคลื่อน
การประเมินความ
ผิดปกติจากการได้รับ
รังสีเพื่อระบุให้เป็น
ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ
ใกล้เคียงกับค่า
มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ไม่มี
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เตรียมกลุ่มตัวอย่างและฉายรังสีเพื่อศึกษา
ความผิดปกติในระดับเซลล์
- ดาเนินการจัดทา MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อศึกษาความผิดปกติ
ในระดับเซลล์

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

-

-

0.6500

0.6454

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

22. โครงการ
พัฒนาการวัดปริมาณ
รังสีดูดกลืนในระดับรังสี
รักษาด้วยอีพีอาร์โดส
มิเตอร์

ร้อยละจานวน
หน่วยงาน
ที่มาใช้บริการวัด
ปริมาณรังสี

23. โครงการ
พัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอน โดยใช้เทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39
(POLY-ALLYL
DIGLYCOL
CARBONATE,
C12H18O7 )สาหรับ
งานตรวจสอบสถาน
ปฏิบัติการทางรังสี

จานวนคู่มือ/
แนวปฏิบัติการ
ตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ด้วยเทคนิค
การเกิดรอยบนแผ่น
โพลิเมอร์ CR-39
สาหรับการตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทาง
รังสี
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
0.4500
0.4238
- ไม่มี
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีชนิดอะลานีนที่ปริมาณรังสี
1 - 10 เกรย์
- หาสภาวะที่เหมาะสมของตัวอย่างด้วยเครือ่ ง
อีเอสอาร์สเปกโตรมิเตอร์
- สร้างกราฟมาตรฐานที่ปริมาณรังสี 1-10 เกรย์
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ไม่มี
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เตรียม+ล้างแผ่น CR39 เพื่อนาไปติดตั้งให้กับ
หน่วยงานในเขตจังหวัดสงขลา
- จัดสัมมนาโครงการพัฒนาการตรวจวัดรังสี
นิวตรอนฯ สาหรับสถานประกอบการทางรังสี
ด้านอุตสาหกรรม
- เดินทางไปติดตั้งแผ่นโพลิเมอร์ CR39 และ
ตรวจวัดค่าระดับรังสีโดยเครือ่ งสารวจรังสีจาก
วัสดุกัมมันตรังสี Am-241/Be ตาม
สถานประกอบการทางรังสี
- จัดทารายงานผลการตรวจวัดรังสีนิวตรอน
ด้วยแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 ให้กับ
สถานประกอบการ

-

-

2.7000

2.5120

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปส.

ปส.

กลยุทธ์ 4.1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
43.9498 38.2404 351.8420 123.5808
395.7918
161.8212
10
20
13
3

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กลยุทธ์ 4.1

3
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 (ระยะที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

1. โครงการศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการรักษา
ด้วยสารเภสัชรังสีแบบ
มุ่งเป้า (Excellence
Centre for
Radionuclide and
Targeted Therapy)
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ยังไม่เริม่ ดาเนินการ เนื่องจากไม่ได้ขอ
สนับสนุนงบประมาณ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีการผนวกโครงการดังกล่าวร่วมกับอีก
3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อขอ
งบประมาณจากทาง IAEA ด้านผู้เชี่ยวชาญและ
การฝึกอบรม ผ่านโครงการ TC Project Cycle
2020 - 2021
- ไม่ได้ขอสนับสนุนงบประมาณ

ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
-

-

-

-

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
รพ.รามาธิบดี

กลยุทธ์ที่ 4.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

2. โครงการสร้างความ
ตระหนักและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ปี 2560

1. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณู
2. ร้อยละของการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น
ของประชาชน
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
3. ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณูมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
มากขึ้น

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
- นิทรรศการความปลอดภัยในการทางานของ
สอบ. ประจาปี 2560
- นิทรรศการงาน Thai Tex EXPO 2017
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
4.2000

4.1913

-

-

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปส.

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
- ผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 4.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโครงการ / กิจกรรม

3. โครงการสร้างความ
ตระหนักด้าน
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
(ปี 2561)
4. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับนิวเคลียร์
(ปี 2561)

ตัวชี้วัดโครงการ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของ
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
- จัดนิทรรศการสัญจร ร่วมกับคาราวาน อพวช.
มีความรูค้ วามเข้าใจ - นิทรรศการงาน Thai Tech EXPO 2018
เกี่ยวกับพลังงาน
- มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปรมาณูมากขึ้น
- กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
1. ร้อยละของการรับรู้ ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น - ผลิตสื่อ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้าน
ของประชาชน
นิวเคลียร์และรังสีในรูปแบบต่างๆ เช่น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์
2. ร้อยละของ
ผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนที่ได้รับข้อมูล เป็นต้น
ข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานปรมาณู และ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ประโยชน์จาก
พลังงานปรมาณู
มีความรูค้ วามเข้าใจ
มากขึ้น
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
จานวนโครงการที่ไม่ได้รับจัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ปัญหาอุปสรรค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

2.1000

1.5726

ปส.

-

-

1.9000

1.8760

ปส.

4.2000

4.1913 4.0000
8.2000
7.6399
1
3

3.4486

2
2
กลยุทธ์ที่ 4.2

ภาคผนวก ข
แผนงาน/โครงการที่ดาเนินการในปี พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
จานวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกากับดูแลความ
ปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูใน
อาเซียน (ASEANTOM)
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินกิจกรรมที่
แสดงศักยภาพและ
ความพร้อมของเครือข่าย
ASEANTOM

งบประมาณ (ล้านบาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
1.6001
1.3421

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายหน่วยงานกากับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียนหรือ
ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic
Energy (ASEANTOM) ขึ้น และมีส่วนร่วมในการผลักดัน
โครงการและการดาเนินงานตลอดมา โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการกากับดูแล
ความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อเป็นการรองรับ
การเติบโตของการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในภูมิภาค การดาเนินงานของเครือข่ายจะมุ่งเน้นที่
การสร้างความร่วมมือ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูล
และพัฒนาบุคลากรในด้านการกากับดูแลความปลอดภัย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามที่ทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศกาหนด โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ
ดังนี้

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 1.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
1
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งบประมาณ (ล้านบาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

1.6001
1

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
1. การดาเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย
ASEANTOM
2. การพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
3. การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการโครงการ
4. การเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในอาเซียน
ผลผลิต :
1. การดาเนินกิจกรรมที่แสดงศักยภาพและความพร้อม
ของเครือข่าย ASEANTOM
2. ข้อสรุปนโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่จะต้องดาเนินการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
3. การพัฒนาและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี
ผลลัพธ์ :
1. เครือข่าย ASEANTOM เป็นหน่วยงานประสานหลัก
ของภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ
2. ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

ผูร้ ับผิดชอบ

1.3421
1
กลยุทธ์ที่ 1.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. การอบรมบุคลากรเรื่อง
ความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับรังสี สาหรับลูกจ้างที่มี
ความเสี่ยงจากการทางาน
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงจาก
การทางานเกี่ยวกับรังสี
ได้รับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ ได้รับจัดสรร
0.0837
-

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการทางานเกี่ยวกับรังสีให้กับลูกจ้างที่มีความเสี่ยง
จากการทางาน
ผลผลิต : ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงจากการทางานเกี่ยวกับรังสี
ได้รับการฝึกอบรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลลัพธ์ : ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงจากการทางานเกี่ยวกับ
รังสีได้รับความรู้เรี่องความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับ
รังสีและทางานอย่างปลอดภัย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แต่มีการดาเนินโครงการต่อไป

ผูร้ ับผิดชอบ
กสร.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

2. โครงการการขับเคลื่อนงาน
การไม่แพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง
(ชื่อเดิม : โครงการจัดทาแนวทาง
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง)

เชิงปริมาณ : จานวน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลผลิต และงบประมาณที่
ใช้ในการดาเนินการ
ดังกล่าว เชิงคุณภาพ :
ความสาเร็จของผลผลิต
ที่กาหนด
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งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ ได้รับจัดสรร
2.1810

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติศึกษางานวิจัย
พันธกรณีระหว่างประเทศ และสถานการณ์ร่วมสมัย
เกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(Weapons of Mass Destruction: WMD) เพื่อจัดทา
นโยบายโดยประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผ่าน
กลไกประสานงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการประสานงาน
การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง (อปอส.) และคณะอนุกรรมการประสานงาน
เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีความริเริ่มเพื่อความมั่นคง
จากการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ผลผลิต :
1. ร่างแนวทางการดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของประเทศไทย
(อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างเอกสาร)
2. ร่างแนวปฏิบัติเชิงนโยบายเพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
ขนส่งอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง รวมทั้งเครื่องส่ง
และวัสดุอุปกรณ์ (ทางทะล ทางอากาศ และทางบก)
ผลลัพธ์ : หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย
มีความพร้อมและขีดความสามารถภายในประเทศ
เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง และมีการเตรียมพร้อมด้าน
การจัดการอุบัติภัยทางเคมี ชีวภาพรังสี และนิวเคลียร์

ผูร้ ับผิดชอบ
สมช.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
3. แผนงานการอบรมหลักสูตร
การขับรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย เพื่อออกหนังสือ
รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร
การขับรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย
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ตัวชี้วัดโครงการ
1. จานวนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ทา
การฝึกอบรมหลักสูตร
การขับรถที่ใช้ในการ
ขนส่งวัตถุอันตราย
2. ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการขับรถที่
ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตรายได้ผ่าน
การทดสอบและได้รับ
หนังสือรับรอง
ผ่านการอบรมหลักสูตร
การขับรถที่ใช้
ในการขนส่งวัตถุอันตราย

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ ได้รับจัดสรร
-

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
1. กาหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคคลหรือหน่วยงาน
ให้เป็นผู้ทาการฝึกอบรมแทนกรมการขนส่งทางบก
2. มอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้ทาการฝึกอบรม
3. ดาเนินการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่ง
วัตถุอันตราย
4. ออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถ
ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ผลผลิต : ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายได้รับ
หนังสือรับรองการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
ทั้งหมด
ผลลัพธ์ : ผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย
มีองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
วิธีการและข้อควรปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตราย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แต่มีการดาเนินโครงการต่อไป

ผูร้ ับผิดชอบ
ขบ.

กลยุทธ์ที่ 2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
4. โครงการดาเนินการ
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจา
ภูมิภาค

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละความสาเร็จของ
การปฏิบัติงานในภารกิจ
ของสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ในพื้นที่ส่วน
ภูมิภาค

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ

100

4

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ ได้รับจัดสรร
5.7734
2.0000

5.8571

4.1810

2

2

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
ปส.

แนวทางการดาเนินงาน :
เพื่อดาเนินการในฐานะสาขาระดับภูมิภาคของ ปส.
ปฏิบัติงานในภารกิจความรับผิดชอบของ ปส. อาทิ
การกากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีของประเทศ การดาเนินงานด้านการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิชาการและเทคนิคทางนิวเคลียร์และรังสีอย่าง
ถูกต้อง โดยสามารถเข้าถึงหน่วยงานและประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งการ
ดาเนินงานเหล่านี้สามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวของ
รัฐบาลได้
ผลผลิต : การเพิ่มประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังภัยทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีในส่วนภูมิภาค
ผลลัพธ์ : เป้าหมายในพื้นที่รู้จัก และเข้าถึงการให้บริการ
ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผ่านทางศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติประจาภูมิภาค

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. โครงการการเตรียมความพร้อม
และรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

ร้อยละการดาเนินงาน
ตามแผน
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
1.1500
1.1500
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
๑. จัดทาแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๓. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมทั้งบารุงรักษา
เพื่อเตรียมความพร้อม
๔. ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ประจาทุกปี
๕. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
๑. สทน. มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะ พร้อมสาหรับ
การรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
๒. สทน. มีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางรังสีที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

2. โครงการการประเมินตนเอง
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย
ภายในองค์กร
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ตัวชี้วัดโครงการ

รายงานผลการประเมิน
ตนเองด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายใน
องค์กร

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ : สทน. มีความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
ของ สทน. เอง และยังสามารถให้การสนับสนุน
ในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติระดับภูมิภาคหรือ
ระดับนานาชาติได้
1.3500

1.3500

งบประมาณ แนวทางการดาเนินการ :
แผ่นดิน
๑. จัดตั้งคณะทางาน
๒. ฝึกอบรมความรู้ในการประเมินตนเองด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เป็นวิทยากร
๓. ดาเนินการประเมินตามที่ได้รับอบรม
๔. นาผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยภายในองค์กร
ผลผลิต : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจ
และมีความตระหนักในวัฒนธรรมความปลอดภัย
ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโดยบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ผลลัพธ์ : สร้างความมั่นใจต่อประชาชนในความปลอดภัย
นาเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์

ผูร้ ับผิดชอบ

สทน.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการวิเคราะห์และ
จัดเตรียมสถานที่ การบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสีในอนาคต

4. โครงการเฝ้าระวัง
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละการดาเนินงาน
ตามแผน

ค่าที่ตรวจวัดไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กฎหมายกาหนด

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินการ :
4.9000
4.9000
แผ่นดิน
๑. ศึกษาความเป็นไปได้ในสถานที่ตั้งการจัดการ
กากกัมมันตรังสีแห่งใหม่ (วิเคราะห์ความเพียงพอและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง)
ผลผลิต : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ
การจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่สอดคล้องกับ
พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559/
สถานที่การจัดการกากกัมนตรังสีแห่งใหม่และระบบการ
จัดการที่ครบวงจร
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อการจัดการ
กากกัมมันตรังสีในอนาคตได้
งบประมาณ แนวทางการดาเนินการ :
0.5000
0.5000
แผ่นดิน
๑. ฝึกอบรมการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม
๒. วางแผนการเก็บตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบ สทน.
ทั้ง ๓ แห่ง
๓. วิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ
๔. ประเมินผลความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : ข้อมูลสถิติของปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดจากการดาเนินกิจการของ สทน.
ผลลัพธ์ : ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการดาเนินกิจการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ สทน. มีความปลอดภัยและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ
เผ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.

สทน.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาการจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ
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ตัวชี้วัดโครงการ
1) จานวนบุคลากรทาง
การแพทย์และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การจัดทาแผนและซ้อม
การรับอุบัติภัยสารเคมี
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ของจานวนเป้าหมาย
2) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศ
ญี่ปุ่นและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในการแลกเปลี่ยนความรู้
ในการรับอุบัติภัยทาง
นิวเคลียร์ สารเคมีและรังสี
3) จานวนโรงพยาบาลที่
สามารถรับอุบัติภัยทาง
นิวเคลียร์ สารเคมีและ
รังสีเบื้องต้นได้

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
1.0000
งบประมาณ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยและเตรียมการรองรับ
รพ.
แผ่นดิน
เหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ร่วมกับ
นพรัตนราชธานี
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินทาง
สารเคมีรังสี และนิวเคลียร์
2. ประชุมเชิงวิชาการการดูแลสุขภาพผู้ได้รับอุบัติภัย
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์สาหรับบุคลากร
ด้านสาธารณสุข
3. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และ
นิวเคลียร์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต : มีแนวทางปฏิบัติสาหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ที่มีมาตรฐานสาหรับ
บุคลากรด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติสาหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสามารถ
นาไปปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยที่อาจเกิด
เหตุฉุกเฉินฯ
หมายเหตุ : ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่โครงการยัง
ดาเนินต่อไป

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละความสาเร็จของ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การถ่ายทอดองค์ความรู้
และรังสีของประเทศ
ด้านการรักษาความมั่นคง
และพิทักษ์ควาปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
65.7012
39.1000
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศต่างๆ
ทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในปัจจุบันเป็นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากพลังงานนิวเคลียร์
หากนาไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องก็สามารถสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อย่างมหาศาล
เช่น การนามาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ การปรับปรุง
ผลผลิตทางการเกษตร การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
แต่ในขณะเดียวกันหากมีการนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้งาน
อย่างไม่ปลอดภัยหรือมีการใช้งานที่ไม่ได้มาตรฐาน
ก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ
อย่างในกรณีที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการ
ก่อการร้ายหรือก่อสงคราม นานาประเทศ จึงได้ให้
ความสาคัญกับประเด็นด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์
เป็นอย่างมาก

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

ผลผลิต :
1. มีระบบวิเคราะห์แกมมาแบบสเปคโตรเมทรีภาคสนาม
พร้อมระบบประเมินตาแหน่งวัสดุนิวเคลียร์และ
วัสดุกัมมันตรังสี
2. ยานพาหนะรถปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี และภาวะการก่อการร้ายด้วยนิวไคลด์
กัมมันตรังสีพร้อมระบบและอุปกรณ์ตกแต่ง
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม

7. โครงการเฝ้าระวังภัยและ
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
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ร้อยละความสาเร็จของ
การบริหารจัดการและ
ดาเนินโครงการ

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ :
1. ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์
ในภูมิภาคอาเซียนลดน้อยลง
2. ประเทศไทยมีศักยภาพในการหาที่มา แหล่งกาเนิด
ของการลักลอบสารกัมมันตรังสี หรือกระทาการใดๆ ที่ผิด
กฎหมาย รวมทั้งการเฝ้าระวังเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ ตลอดจนสามารถยืนยันถึงความบริสุทธิ์
กรณีที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุดังกล่าว
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรักษาความมั่นคง
และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์อย่างสม่าเสมอ
มีวัฒนธรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
ตามกระบวนการป้องกัน และปกป้องการเกิดเหตุการณ์
ในลักษณะดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพของ
ประเทศต่อไป
35.7329

8.4944

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
การพัฒนาศักยภาพของการเฝ้าระวังและเตรียม
ความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและมีการ
ดาเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

ผูร้ ับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแอบแฝงลักลอบขนส่งวัสดุ
นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีมากยิ่งขึ้น รวมถึง
สถานการณ์ความตึงเครียดในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
บริเวณคาบสมุทรเกาหลี สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง
ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ ปส. จึงต้องดาเนินการเพิ่มความเชี่ยวชาญ
และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ จัดทาแผนตอบสนองวิกฤตการณ์
ด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี และฝึกซ้อม
เผชิญเหตุวิกฤตการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกัน
เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
1. มีแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. รายงานการประเมินความเสี่ยงเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และเหตุความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ที่มีผลกระทบทางรังสีรุนแรงต่อประชาชน และ
สิ่งแวดล้อมหรือเป็นภัยคุกคามสาคัญต่อความมั่นคงของ
ประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

8. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ในสิ่งแวดล้อมกับผลกระทบต่อ
ประชาชน
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มีความพร้อมในการดูแล
รักษาสถานีเฝ้าระวังภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยจากเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรของประเทศไทยและ/หรือประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อม และการระงับ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2.1000

2.1000

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
สถานีเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในสิ่งแวดล้อมอยู่
ตามภูมิภาคของประเทศ โดยมีสถานีตรวจวัดปริมาณรังสี
ในอากาศ พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมา
ในอากาศ (TLD) หรือ OSL เพื่อเปรียบเทียบยืนยัน
ค่าปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังปริมาณรังสีที่อาจเพิ่มขึ้น
ในสิ่งแวดล้อมรวมถึงแหล่งผลิตอาหารที่ประชาชนบริโภค
ซึ่งต้องดาเนินการเก็บตัวอย่างและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์
เช่น การเตรียม และการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสูง
อย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ประเมินค่ากัมมันตภาพรังสี
ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและแม่นยารวมถึงขยายพื้นที่
เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและอาหารเพิ่มขึ้นทั่วภูมิภาค
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยให้กับประชาชน

ผูร้ ับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

9. โครงการประเมินผลกระทบ
ทางรังสีในระยะแรกเมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี
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ร้อยละความสาเร็จ
ในการดาเนินการบริหาร
จัดการโครงการ

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลผลิต : เพิ่มศักยภาพในการวิจัยพัฒนาและวิเคราะห์
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : มีต้นแบบระบบวัดทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้
หัววัดแบบ NaI
1.9838

1.9838

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
ในปัจจุบันประเทศไทยและประเทศอื่นๆ มีการใช้
เทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีแพร่หลาย
ทั้งในด้านการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
รวมถึงการทหาร (การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศ
เกาหลีเหนือ) การดาเนินงานเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกิดอุบัติเหตุ การแผ่รังสีหรือสารกัมมันตรังสี
แพร่กระจายออกมา เกิดผลกระทบต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยจึงควรมีการศึกษา
ผลกระทบทางรังสีจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีอยู่
ในปัจจุบัน
ผลผลิต : ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ : มีแผนที่แสดงผลกระทบทางรังสีกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย

ผูร้ ับผิดชอบ

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
10. โครงการเตรียมความพร้อม
สาหรับเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์สาหรับ BNCT และ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานของโครงการ

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
10
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
1.3000
1.2412
แผ่นดิน
การกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เป็นสิ่งสาคัญ
ที่ต้องมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดซึ่งประเทศไทยยังขาด
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาต
โดยการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว
ได้กาหนดขั้นตอนในการพิจารณาหลายขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนมีความละเอียดและต้องมีการพิจารณา
อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในระยะยาว
ผลผลิต :
1. การศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลของพื้นที่สาหรับ
การประเมินความปลอดภัย
2. การเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็น
(Public Hearing) ของประชาชนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง
เครื่องปฏิกรณ์
ผลลัพธ์ :
1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเหมาะสมของ
สถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
115.7179
10

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

60.8194
9

กลยุทธ์ที่ 2.2

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพิ่มศักยภาพและอัตรากาลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
1. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
2. จานวนผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัตกิ าร
ในด้านความปลอดภัยทางรังสี
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ทางรังสี
- การขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสี

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารในด้านความ
ปลอดภัยทางรังสี

2. โครงการผลิตและพัฒนา
กาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
พลังงานนิวเคลียร์ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปี พ.ศ. 2562 - 2569)

มีนิสิตสมัครเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาและทา
วิทยานิพนธ์ทาง
ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์
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งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
-

0.0300

0.0300

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ปฏิบัตงิ านโดยใช้เครือ่ งมือ
ที่เกี่ยวข้องทางรังสี
ผลผลิต : บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวข้องทางรังสีได้รับ
องค์ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อขึ้น
ทะเบียน จานวน ๑๓ คน ซึ่งมีผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนแล้ว
๖ คน
ผลลัพธ์ : การปฏิบัตงิ านทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามกฏหมายที่กาหนด
หมายเหตุ : ไม่มีเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม
งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
อยู่ในช่วงของการเตรียมการเปิดรับสมัครให้เข้าเรียน
ในหลักสูตร วท.ม. ฟิสิกส์

ผู้รับผิดชอบ
วศ.

มทษ.

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

3. โครงการพัฒนากาลังคน
ด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะที่ 1

จานวนบุคลากรที่
สามารถเข้าศึกษาต่อ
ฟิสิกส์การแพทย์

4. โครงการเข้ารับการอบรมการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 2
จาก สทน.

จานวนบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสีระดับ 2
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งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
0.5000
0.0000

0.0500

0.0000

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ ที่มีศักยภาพ
เข้าศึกษาต่อในสถาบันที่เปิดสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์
ทั้งในและต่างประเทศ ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุม
วิชาการทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ที่มีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากขึ้น
ลดความเสี่ยงทางรังสีที่จะมีตอ่ ผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังดาเนิน
โครงการต่อไป
งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี
ระดับ 2 โดย สทน. ปีละ 2 คน
ผลผลิต : บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถด้านการป้องกัน
อันตรายจากรังสีเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : บุคลากรปฏิบัตงิ านทางรังสีดว้ ยความมั่นใจ
ปลอดภัย
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ยังดาเนิน
โครงการต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี

รพ. มะเร็ง
อุบลราชธานี

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และ
เทคโนโลยีทางรังสี
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ตัวชี้วัดโครงการ
ผู้เข้าอบรม/พัฒนา
ศักยภาพมีความรู้/เข้าใจ
มากขึ้น ร้อยละ 95

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
7.0000
7.0000

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
๑. ศึกษารายละเอียดการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านนิวเคลียร์จากหน่วยงานในต่างประเทศที่มีพันธกิจ
ใกล้เคียงกัน
๒. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ให้มีหัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับ
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
มาตรฐานสากลรวมไปถึงหลักสูตรตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายในประเทศ (in-hourse training)
๓. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารจัดฝึกอบรม
๔. ถ่ายทอความรูแ้ ละเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้แก่บุคลากร
ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้รับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรทางนิวเคลียร์กับหน่วยงานต่างประเทศ
ที่มีความร่วมมือกันด้านการฝึกอบรม
ผลผลิต : จานวนที่เพิ่มมากขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
และวิชาชีพ ที่มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ทางรังสีและด้านมาตรฐานความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์เป็นอย่างดี

ผู้รับผิดชอบ
สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์
การแพทย์และการถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีทางด้านรังสีการแพทย์
เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านและการให้บริการ

7. โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
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ร้อยละความสาเร็จของ
การบริหารจัดการและ
ดาเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพและพัฒนา
บุคลากรด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
ผลลัพธ์ : ความรูแ้ ละทักษะของผู้เข้ารับการอบรม
ที่เหมาะสมและเพิ่มขึ้น และมีขีดความสามารถในการ
นาไปใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

0.0210

0.0210

งบประมาณ
แผ่นดิน

10.6268

2.0000

งบประมาณ
แผ่นดิน

แนวทางการดาเนินงาน :
ดาเนินการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐาน MU AUN-QA
(2) ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี
ผลผลิต : ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
ผลลัพธ์ : ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ที่ระดับ 3.8
คะแนน (คะแนนเต็ม 7)
แนวทางการดาเนินงาน :
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม
ด้านการศึกษาวิจัย เป็นต้น ซึ่งองค์ความรูด้ า้ นการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีนั้น
ถือเป็นสิ่งสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับ
หน่วยงานด้านการกากับดูแลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกับประเทศไทยที่ยังขาดแคลนบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์และรังสี

ผู้รับผิดชอบ

รพ.รามาธิบดี

ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
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7

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

18.2278

9.0510

6

4

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
งบประมาณ
ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความปลอดภัย
จากการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติตอ่ ไป
ผลผลิต : จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ผลลัพธ์ : มีแนวทางการประเมินสมรรถนะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
จานวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ...แห่ง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งศูนย์
เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษา
และวิจัย
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ตัวชี้วัดโครงการ
ศูนย์เครื่องเร่งอนุภาค
ที่ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
110.0000
-

แหล่งที่มา
ของ
งบประมาณ
แผ่นดิน
และภาคเอกชน

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
แนวการดาเนินงาน :
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและนอก
ประเทศ
2. จัดหาเครื่องเร่งอนุภาค และเตรียมการติดตั้ง
เครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์
3. ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์และทดสอบ
การเดินเครื่อง
4. เดินเครื่องเพื่อการศึกษาและวิจัย
5. ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิต : ก่อให้เกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ทาให้
ความสามารถการแข่งขันในระดับสากลสูงขึ้น เช่น
การปรับปรุงพันธุ์ข้าวด้วยลาอนุภาค ทาให้ได้พันธุ์ข้าว
เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคซึ่งมีผลผลิตต่อไร่สูง
มีความต้านทานต่อโรคและแมลง และการพัฒนาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิคส์ขั้นสูง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น

ผูร้ ับผิดชอบ
มก.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

2. โครงการ IAEA Technical
Cooperation Project
THA0015, entitled
‘Establishment of an
Accelerator Center for
Research and Education’
ระหว่างปี ค.ศ. 2016 - 2019
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ตัวชี้วัดโครงการ

ศูนย์เครื่องเร่งอนุภาค
ที่ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

2.0000

2.0000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ ผลลัพธ์ : ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่ world class
university เป็นศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี
คุณภาพสูง นาไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตสินค้าที่มีศักยภาพและ
คุณภาพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดการค้า
ระดับโลก
IAEA

แนวการดาเนินงาน :
1.จัดหาเครื่องเร่งอนุภาคโดยการขอรับบริจาค
2. จัดทาแผนธุรกิจเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านการวิจัย
การเดินเครื่องเร่งอนุภาคและการซ่อมบารุง โดยการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการ
เครื่องเร่งอนุภาคชั้นนาทั่วโลก
4. ดาเนินการก่อสร้างอาคาร ติดตั้งและเดินเครื่อง
หากได้รับงบประมาณสนับสนุน
ผลผลิต : ศูนย์เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อการศึกษาและวิจัย
ที่เป็นแหล่งสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมนิสิตและบุคลากร
ผลลัพธ์ : พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ด้านการศึกษาวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ

มก.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

3. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการด้านรังสีรักษา
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจัดสรร
เครื่องเร่งอนุภาค
พลังงานสูงที่รองรับ
เทคนิคการรักษาขั้นสูง

4. โครงการประเมินศักยภาพ
กัมมันตรังสีแฝง : พื้นที่ดาเนินการ
แนวหินภูเขาไฟในเขตจังหวัด
ลาปาง แพร่ เชียงใหม่
(ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้
ดาเนินการ งบประมาณ
พ.ศ. 2560 และ 2561
โดยเปลี่ยนพื้นที่ดาเนินการ

จานวนพื้นที่แหล่ง
ธาตุหายากและ
ธาตุกัมมันตรังสี
เบื้องต้นและปริมาณ
ทรัพยากรเบื้องต้นที่
ประเมินได้
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งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
85.0000
85.0000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
ของ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
รพ.มะเร็ง
แผ่นดิน 1. จัดหาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงที่รองรับเทคนิค
อุบลราชธานี
การรักษาขั้นสูง เพื่อให้บริการด้านรังสีรักษาที่มีประสิทธิภาพ
2. บารุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะเครื่องเร่งอนุภาคเดิม
ให้มีศักยภาพสูงขึ้น
3. จัดหาอุปกรณ์ทางรังสีรักษาที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เท่าทันต่อความรุนแรงของโรคที่อุบัติขึ้น
4. งบประมาณใช้เพื่อการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์
และระบบบารุงรักษาเครื่อง
ผลผลิต : โรงพยาบาลฯ มีเครื่องเร่งอนุภาคเพิ่มขึ้น
และมีศักยภาพสูงขึ้น
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น
ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งด้วยวิธีการ
ฉายรังสี พร้อมกันนั้นยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จากการรับผู้ป่วยทางประเทศในแถบอาเซียน

23.576

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน สารวจประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งธาตุ
หายากและธาตุกัมมันตรังสี
ผลผลิต : พื้นที่แหล่งธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสี
เบื้องต้น และปริมาณทรัพยากรเบื้องต้นที่ประเมินได้
ผลลัพธ์ : แหล่งสารองวัตถุดิบสาหรับการพัฒนาการ
พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศในอนาคต
หมายเหตุ : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

-

กทธ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย

6. โครงการพัฒนาเครื่องกาเนิด
พลาสมาพลังงานสูงและ
ความหนาแน่นสูงเพื่อใช้
ในการทดสอบ วัสดุทนความร้อนสูง
ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละการดาเนินงาน
ได้ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
14.0000
-

-

-

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
๑. ออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
แบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
ของประเทศไทย
3. พัฒนาระบบให้ความร้อน (Heating) กับพลาสมา
กาลัง 50 kW
4. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา
ผลผลิต :
1. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของ
ประเทศไทย
2. นักฟิสิกส์และวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน
แนวทางปฏิบัติ :
1. ออกแบบและสร้างเครื่องกาเนิดพลาสมาแบบ Linear
Device ที่จะสามารถลดความดันได้ถึง 10-5 torr
มีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงมากกว่า 1 kG
2. ติดตั้ง Helicon antenna ระบบส่งกาลังคลื่นวิทยุ
สูงกว่า 10 kW และติดตั้งระบบให้ความร้อน (Heating)
กับพลาสมากาลังสูงกว่า 20 kW ซึ่งสามารถกาเนิดพลาสมา
ที่มีความหนาแน่น มากกว่า 1012 cm-3 ไอออนและ
อิเลคตรอนมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 eV

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.
ม.วลัยลักษณ์
(รับผิดชอบร่วม)
มช. , ม.มหิดล ,
จุฬาฯ , มจธ. ,
สจล. , มธ. ,
มมส. , มทษ.,
มนพ.

สทน.
ม.วลัยลักษณ์
(รับผิดชอบ
หลัก)
มช. , ม.มหิดล
จุฬาฯ , มจธ.
สจล. , มธ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

7. โครงการพัฒนาพลาสมาโฟกัส
พลังงานเพื่อเป็นแหล่งกาเนิดรังสี
เอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน
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ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

-

-

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ 3. ติดตั้งระบบการวัดคุณสมบัติของพลาสมา
ซึ่งประกอบด้วย Langmuir probe array, Emission
spectrometer, Microwave interferometer
4. ติดตั้งระบบ ให้ความร้อนกับอิเลคตรอน
5. ติดตั้งระบบการให้ความร้อนกับไอออน
6. ติดตั้งระบบการวิเคราะห์วัสดุ
ผลผลิต :
๑ ระบบกาเนิดพลาสมาพลังงานสูงมาตรฐานสากลสาหรับ
การวิจัยทางวัสดุสาหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
๒. นักฟิสิกส์และวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากรและเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ :
สทน
1. จาลอง ออกแบบ และสร้างระบบพลาสมาโฟกัส
ม.วลัยลักษณ์
ซึ่งมีระบบวัดรังสีเอ็กซ์และอนุภาคนิวตรอน
(รับผิดชอบ
2. ติดตั้งระบบสุญญากาศ ระบบ Pulsed power supply,
หลัก)
Capacitors, Spark gap, ระบบกราวด์
มช. , ม.มหิดล
3. ติดตั้งระบบอิเลคโทรด ไดอิเลคตริก และระบบฉนวน
จุฬาฯ , มจธ.
4. ทดสอบการทางานของ Pulsed power system
สจล. , มธ.
5. การออกแบบและสร้างห้องกันรังสีเอ็กซ์และอนุภาค
นิวตรอน

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

8. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูงและรังสีนิวตรอน
1. ฝึกอบรมบุคลากร
2. จัดซื้อระบบสอบเทียบ
แกมมาและนิวตรอน
พร้อมฝึกอบรมบุคลากร
3. ค่าบารุงรักษาระบบ
และฝึกอบรมบุคลากร
121

ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละการดาเนินงาน
ได้ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

9.7000

9.7000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ 6. การหาเงือ่ นไขที่เหมาะสมในการดิจชาร์จ เพื่อกาเนิด
รังสีเอ็กซ์ และการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์
7. การหาเงือ่ นไขที่เหมาะสมในการดิจชาร์จ เพื่อกาเนิด
นิวตรอน และการวัดรังสีนิวตรอน
8. การศึกษาอันตรกริยาระหว่างวัสดุกับรังสีเอ็กซ์ และ
อนุภาคนิวตรอน เพื่อพัฒนาวัสดุ ที่เหมาะสมสาหรับเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลผลิต :
1. เครื่องพลาสมาโฟกัสที่สามารถกาเนิดรังสีเอ็กซ์
และอนุภาคนิวตรอน
2. วิศวกรและนักฟิสิกส์ที่มีความชานาญในการกาเนิด
และควบคุมพลาสมาพลังงานสูง
3. วัสดุที่มีความเหมาะสมสาหรับใช้ในเตาปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : ความสามารถและศักยภาพในระดับนานาชาติ
ในการพัฒนาพลาสมาพลังงานสูง สาหรับการวิจัย
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและให้บริการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมา
พลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
4. ติดตั้งระบบพร้อมทดสอบการทางานของระบบสอบเทียบ

ผูร้ ับผิดชอบ

สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

9. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
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ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละการดาเนินงาน
ได้ตามแผน

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

13.7545

13.7545

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ 5. จัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ISO/IEC 17025
6. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสี
ที่สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีที่ครอบคลุมทั้งรังสีแกมมาพลังงานสูง
และรังสีนิวตรอน
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบ
เทียบเครื่องวัดรังสีแก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสีทั้ง
ภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ แนวการดาเนินงาน :
แผ่นดิน 1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
2. จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
3. ติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการทางานของระบบ
สอบเทียบ
4. จัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ISO/IEC 17025
5. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีบีตา
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน
และสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตาแก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์
จากรังสีทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หมายเหตุ : (จัดซื้อระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา)

สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

10. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องกาเนิด
รังสีเอ็กซ์

ร้อยละการดาเนินงาน
ได้ตามแผน
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งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
1.0000
1.0000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ แนวการดาเนินงาน :
แผ่นดิน 1 .ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและให้บริการ
สอบเทียบเครื่องตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการ
สอบเทียบเครื่องตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเครื่องตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์
4. ติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการทางานของระบบ
สอบเทียบ
5. จัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ISO/IEC 17025
6. ให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบความปลอดภัย
เครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน
เครื่องตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีเอ็กซ์แก่หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จากรังสีทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หมายเหตุ : (จัดซื้อระบบสอบเทียบเครื่องตรวจสอบ
ความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์)

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

11. โครงการจัดสรรครุภัณฑ์
ทางด้านรังสีรักษา

ระดับความสาเร็จของ
การจัดทารายละเอียด
คาขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้าน
รังสีรักษา

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและโปรแกรม
ทดสอบความชานาญ
การวัดปริมาณรังสีและ
กัมมันตรังสีตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการมี
ความพร้อมสาหรับ
การขอขยายขอบข่าย
การรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 17025

124

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
72.0000
75.0000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ แนวการดาเนินงาน :
แผ่นดิน จัดทารายละเอียดคาของบประมาณ หมวดงบลงทุน
ในการจัดซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคชนิดที่ผลิตเฉพาะ
โฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลารังสี
อิเลคตรอนร่วมด้วย

ผูร้ ับผิดชอบ

2.0000

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน ระบบมาตรวิทยารังสีของประเทศได้ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรก
โดยการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ (IAEA) ผ่านห้องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสี
ทุติยภูมิ เพื่อรองรับการขยายตัวการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
และความปลอดภัยในการวัดรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนทั่วไป โครงการนี้มีความจาเป็น เนื่องจาก
เป็นการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการของ ปส.
จากหน่วยงานภายนอก แสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง
ของผลการวัดและความน่าเชื่อถือ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทย
ยังขาดหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความชานาญ
ด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีทาให้ต้องใช้
บริการจากหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
หากมีหน่วยงานที่สามารถให้บริการในประเทศได้
จะเป็นการลดการสูญเสียเงินตรากับต่างประเทศ
และเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับงานบริการภาครัฐ
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมสาหรับการขอขยาย
ขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ปส.

2.0000

รพ.มะเร็ง
อุดรธานี

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี
เพื่อการกาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ประชาชนไทย รองรับสถานการณ์
ภัยคุกคามทางรังสี ทั้งภายใน
ประเทศและข้ามพรมแดน
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ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละความสาเร็จใน
การจัดกิจกรรมทดสอบ
ความชานาญและสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงาน
ผู้ให้บริการทางรังสี

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ ผลลัพธ์ : ปส. ได้เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชานาญ
ด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี และได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043

ผูร้ ับผิดชอบ

1.9000

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน การศึกษาพฤติกรรมการสะสมของนิวไคลด์กัมมันตรังสี
ในสิ่งมีชีวิตและผลกระทบทางรังสีต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
แบบต่างๆ รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการใช้
ชีวิตประจาวันของประชาชนไทย เพื่อใช้ในการปรับปรุง
แบบจาลองฯ และเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทางรังสี
ของสิ่งแวดล้อมและประชาชนไทยให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้การกาหนด
มาตรการหรือแนวทางการเตรียมความพร้อม
การรับมือ และการป้องกันอันตรายจากรังสีจากเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต :
1. มีเทคนิคในการตรวจวัดนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์
สร้างขึ้น ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน
2. ข้อมูลการสะสมสารรังสีและผลกระทบทางรังสี
ต่อสิ่งมีชีวิตของประเทศไทย
ผลลัพธ์ : มาตรการและแนวทางการเตรียมความพร้อมและ
รับมือการปนเปื้อนทางรังสีในสิ่งแวดล้อม

ปส.

1.9000

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
14. โครงการสร้างเครื่องกาเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน
3 GeV และห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ 1 การออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) ของ
เครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR) ของระบบ
ลาเลียงแสง 7 ระบบแรก
พร้อมสถานีทดลองสาหรับ
เครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV
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ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละความสาเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR)
ของเครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับ
พลังงาน 3 GeV
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม (DDR)
ของระบบลาเลียงแสง
7 ระบบแรก
พร้อมสถานีทดลองฯ

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร
42.2000
0.0000

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดทารายงาน DDR ของเครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
1.2 แก้ไข/ตรวจสอบรายงาน DDR ของเครื่องกาเนิด
แสงซินโครตรอนฯ
กิจกรรมที่ 2
2.1 แก้ไขระบบทัศนศาสตร์ของระบบลาเลียงแสง
ตามคาแนะนาของ reviewers
2.2 เขียนแบบวิศวกรรมระบบลาเลียงแสงส่วนหน้า
2.3 กาหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สาคัญ เช่น
mirrors, DCM, materials, manipulators เป็นต้น
2.3 กาหนดคุณลักษณะของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่สาคัญ เช่น
mirrors, DCM, materials, manipulators เป็นต้น
2.4 กาหนดส่วนประกอบของระบบลาเลียงแสง
(beamline compoenents) และตาแหน่งติดตั้ง
2.5 เขียนแบบเชิงวิศวกรรมของส่วนประกอบของ
ระบบลาเลียงแสง
ผลผลิต :
1. รายงานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
2. รายงานการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของระบบลาเลียงแสง 7 ระบบแรกพร้อมสถานีทดลอง

ผูร้ ับผิดชอบ
สซ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
14

127

งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร

377.1305
12

แหล่งที่มา รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
ของ
งบประมาณ ผลลัพธ์ :
1. รายละเอียดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
พร้อมสาหรับการดาเนินงานก่อสร้าง
2. รายละเอียดการออกแบบเชิงวิศวกรรม (DDR)
ของระบบลาเลียงแสง 7 ระบบแรกพร้อมสถานีทดลอง
พร้อมสาหรับการดาเนินงานก่อสร้าง
หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดาเนินการเสนอโครงการ ยังไม่มี
การใช้จ่าย

ผูร้ ับผิดชอบ

190.3545
8

กลยุทธ์ที่ 3.2

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
นาชลประทานให้ผลผลิตสูง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
และทนต่อสภาพอากาศร้อน
กิจกรรม การสร้างประชากร
โดยการชักน้าให้เกิดการกลายพันธุ์

ได้พันธุ์ข้าวนาชลประทาน
ที่ให้ผลผลิตสูงและ
ต้านทานเพลี้ยกระโดด
สีน้าตาล
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.0040
0.0020
วช.
แนวทางการดาเนินงาน :
กข.
กิจกรรม การสร้างประชากรโดยการชักน้าให้
เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้ e-beam
ผลการดาเนินงาน : พันธุ์ปทุมธานี ๑ จ้านวน ๒๕๐ กรัม
ผ่านล้าอิเลคตรอน (e-beam) ขนาน ๓๐๐ และ
๔๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธุ์กลายชั่วแรก เก็บเมล็ด ปลูกเป็น
ต้นพันธุ์กลายชั่วที่สอง (M2) แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ด
ที่ได้เพื่อปลูกคัดเลือกลักษณะอายุเก็บเกี่ยวสั้น และทดสอบ
ความต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ผลผลิต : สายพันธุ์กลายพันธุ์ปทุมธานี ๑ ที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวสั้น มีความต้านทานต่อโรคไหม้และ
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑
ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นลงเหมาะกับพื้นที่ฝนหมดเร็ว

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

2. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวส้าหรับ
พื้นที่น้าท่วม/การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวให้ทนน้้าท่วมฉับพลันโดยใช้
วิธีการกลายพันธุ์

ได้พันธุ์ข้าวที่ทนน้้าท่วม
เฉียบพลัน

3. โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการ
ดินและน้้าในนาข้าวแบบเปียก
สลับแห้งต่อการลดก๊าซเรือน
กระจกในพื้นที่นาข้าวภาคกลาง
(จ้านวน 5 โครงการย่อย)

1) เกษตรกรสามารถน้า
ความรู้ไปใช้เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
ข้าว
2) ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในนาข้าว
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.0200
แนวทางดาเนินงาน :
กข.
0.0040
วช.
กิจกรรม ข้าวพันธุ์ กข๓๑ จ้านวน ๒๕๐ กรัม
ผ่านล้าอิเลคตรอน ขนาน ๓๐๐ เกรย์ ปลูกต้นพันธุ์กลาย
ชั่วแรกเก็บเมล็ด ปลูกเป็นต้นพันธุ์กลายชั่วที่สอง (M2)
แบบรวงต่อแถว เก็บเมล็ดที่ได้เพื่อปลูกคัดเลือก
ลักษณะทนน้้าท่วมฉับพลัน และทดสอบความต้านทานต่อ
โรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ผลผลิต : สายพันธุ์กลาย กข๓๑ ทนน้้าท่วมฉับพลัน
ต้านทานต่อโรคไหม้และมีคุณภาพเมล็ดดี
ผลลัพธ์ : พันธุ์กลาย กข๓๑ ทนน้้าท่วมฉับพลัน
พันธุ์ใหม่ ให้เกษตรกรในเขตพื้นที่น้าท่วม สอดคล้องกับ
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
3.0600

-

วช.

แนวทางการดาเนินงาน :
การศึกษาการจัดการดินและน้้าในนาข้าวแบบเปียก
สลับแห้งต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การจัดการดิน
และน้้าที่ต่างกัน และลักษณะดินในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มี
เนื้อดินต่างกันทั้ง ดินร่วน ดินเหนียว และ ดินทรายใน
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ในระบบการ
ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย (GAP) ตลอดจน
เกษตรเคมี โดยท้าการศึกษาในเรื่อง รีดอกซ์โพเทนเชียล
การกักเก็บคาร์บอนในดิน การวิเคราะห์คาร์บอน C13
N15 ปริมาณธาตุอาหารในดิน

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
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ตัวชี้วัดโครงการ

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
และการหายใจของดินต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
เพื่อหาวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสมในการลด
ก๊าซเรือนกระจกและให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร
ในการท้าเกษตรกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : ได้ฐานข้อมูลการจัดการดินและน้้าในนาข้าว
รีดอกซ์โพเทนเชียลคาร์บอนในดิน ปริมาณธาตุอาหาร
ในดินและการหายใจของดิน ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
รวมถึงการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว ภายใต้การจัดการ
ที่แตกต่างกัน และได้ผลการท้านายผลผลิตในปี
พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2603 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตัดสินใจในการท้าการเกษตรของเกษตรกร
ผลลัพธ์ : ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการผลกระทบต่อผลผลิต
พืชที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
รวมไปถึงแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการท้าเกษตรกรรม และองค์ความรู้การจัดการดินและ
น้้า
ส้าหรับพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต
และให้ผลผลิตสูง อีกทั้งเกษตรกรสามารถน้าไปปรับใช้
ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

4. โครงการการปรับปรุงพันธุ์
อ้อยส้าหรับเขตดินทราย
ทรายร่วน และร่วนทราย
สภาพน้้าฝน
กิจกรรมที่ 1
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยส้าหรับ
เขตดินทราย ทรายร่วนและ
ร่วนทราย สภาพน้้าฝน
การทดลองที่ 1.38
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ออกดอก
ช้าโดยการฉายรังสีแกมมา
เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2562
สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2564

1. ได้โคลนกลายพันธุ์
ดีเด่นที่ไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติ
โดยให้ผลผลิตสูงและ
ลักษณะทางการเกษตร
ที่ดี
2. ได้โคลนกลายพันธุ์
ที่มีลักษณะดีเด่น
ส้าหรับใช้เป็น
เชื้อพันธุกรรมในอนาคต
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.1700
แนวทางการดาเนินงาน :
กวก.
0.2100
วช.
น้าอ้อยโคลนดีเด่นที่ให้ผลผลิตสูงแต่พบการออกดอก
จ้านวน 2 โคลนพันธุ์ ได้แก่ KK07-037 อู่ทอง 5 และ
พันธุ์ที่ออกดอกบางปี หรือไม่ออกดอกเป็นพันธุ์ตรวจสอบ
ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 3 น้าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อเจริญส่วน
ปลายยอดมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดสาร
จากนั้นน้าไปฉายรังสีแบบเฉียบพลัน ที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาค่า LD50
จากนั้นน้าแต่ละโคลนพันธุ์ น้าไปฉายรังสีแบบเฉียบพลันที่
อัตราการรอดชีวิตที่ระดับ LD50 แล้วน้าไปปลูกในสภาพ
ควบคุมที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นเปรียบเทียบระหว่าง
โคลนพันธุ์ที่ฉายรังสีกับโคลนพันธุ์ปกติ คัดเลือกโดยดู
ลักษณะดอกไม่บาน หรือวันออกดอกบานช้ากว่าพันธุ์
ปกติและบันทึกลักษณะทางการเกษตรเพื่อคัดเลือก
โคลนพันธุ์ที่ต้องการในการน้าไปเปรียบเทียบผลผลิตต่อไป
ผลผลิต : ค่า LD50 ของอ้อยแต่ละพันธุ/์ โคลนพันธุ์
และข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่ผ่านการฉายรังสี
ผลลัพธ์ : ได้โคลนกลายพันธุ์ดีเด่นที่ไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติ โดยให้ผลผลิตสูงและลักษณะ
ทางการเกษตรที่ดี

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด Bactrocera
dorsalis Hendel แถบหลังสี
ขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรม
ในระยะดักแด้
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ตัวชี้วัดโครงการ
ได้แมลงวันผลไม้
ที่ควบรวมพันธุกรรม
ดักแด้สีขาวและตัวเต็ม
วัยแถบหลังสีขาว
สายพันธุ์บริสุทธิ์

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
กสก.
2.0000
แผ่นดิน ๑. ผสมพันธุ์แบบ single-pair mating ระหว่างสายพันธุ์
ดักแด้สีขาวและสายพันธุ์ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว
๒. ให้ลูกผสมชั่วรุ่นที่ ๑ (F1) ผสมพันธุ์กันเอง
แบบ mass mating
๓. คัดเลือกลักษณะดักแด้สีขาวและตัวเต็มวัยแถบหลัง
สีขาวในลูกผสมชั่วรุ่นที่ ๒ เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยแล้ว
ให้ผสมพันธุ์กันในลักษณะ mass mating
๔. คัดเลือกและผสมพันธุ์เพื่อท้าสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ต่อไป
อีกอย่างน้อยสองถึงสามชั่วรุ่น
๕. ทดสอบความเป็นลักษณะเด่นด้อยและอันตรกิริยา
ระหว่างยีนโดยท้าการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ดักแด้ขาวตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวกับสายพันธุ์ปกติ (test cross)
วิเคราะห์สัดส่วนระหว่างจ้านวนดักแด้ขาว-ตัวเต็มวัย
แถบหลังสีขาวและจ้านวนดักแด้ปกติ แล้วผสมพันธุ์
แบบ bulk mating ในรุ่นถัดไป วิเคราะห์สัดส่วนระหว่าง
จ้านวนดักแด้ขาว ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว จ้านวนดักแด้
ปกติ และตัวเต็มวัยปกติ
๖. ทดสอบความสามารถในการผสมพันธุ์ การวางไข่
การฟักไข่ การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัยของ
สายพันธุ์ดักแด้สีขาวและตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว
ผลผลิต : แมลงวันผลไม้ที่ควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวสายพันธุ์บริสุทธิ์

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

6. การจัดการศัตรูไม้ผล/ ผลิต ผลิตแมลงวันผลไม้
แมลงวันผลไม้เป็นหมันและปล่อย เป็นหมัน จ้านวน
ควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่
๑๒๐ ล้านตัว
ภายใต้โครงการส่งเสริม
การอารักขาพืชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(โครงการปกติของหน่วยงาน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ)
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ : แมลงวันผลไม้ที่ควบรวมพันธุกรรมดักแด้สีขาว
และตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวสายพันธุ์บริสุทธิ์ มีคุณภาพ
ด้านความสามารถในการผสมพันธุ์ การวางไข่ การฟักไข่
การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัย ที่ยอมรับได้
กสก.
1.5600
1.5600 ๑) งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน
๑) ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันสนับสนุนพื้นที่ด้าเนิน
๒) งบประมาณ โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบครอบคลุมพื้นที่
โครงการความ ตามมาตรฐานสากล จ้านวน ๑๖,๒๐๐ ไร่
ร่วมมือกับ
ณ ต้าบลตรอกนอง อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
สถาบัน
(พื้นที่เดิม ด้าเนินการต่อเนื่อง)
เทคโนโลยี
๒) บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่น
นิวเคลียร์
แบบครอบคลุมพื้นที่
แห่งชาติ
๓) ส้ารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้
(องค์การ
ตามมาตรฐานสากล
มหาชน)
ผลผลิต :
๑) สนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันในพื้นที่ด้าเนิน
โครงการจ้านวน ๑๒๐ ล้านตัว
๒) พื้นที่ด้าเนินงานโครงการมากกว่า ๑๖,๒๐๐ ไร่
ผลลัพธ์ :
๑) ลดความเสียหายของผลผลิตจากการท้าลายของ
แมลงวันผลไม้
๒) ลดต้นทุนด้านสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงวันผลไม้
๓) เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น
๔) พื้นที่มีความพร้อมประกาศเป็นเขตควบคุมที่มี
ประชากรแมลงวันผลไม้ระดับต่้า ตามมาตรการ
สุขอนามัยพืช
กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

7. โครงการ IAEA Coordinated
นวัตกรรมทางด้าน
Research Project E35010,
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
entitled ‘Applications of
Biological Dosimetry
Methods in Radiation
Oncology, Nuclear Medicine,
and Diagnostic and
Interventional Radiology
(MEDBIODOSE)’
8. โครงการการพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์จาก
ฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพร
เพื่อลดพิษทางรังสีในผู้ที่ได้รับ
รังสีรักษา
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ได้นวัตกรรมในการ
สกัดสารที่เหมาะสม

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.9000
0.8000
IAEA และ
งบประมาณ
แผ่นดิน

1.0000

0.5700

วช.

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ด้าเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP
E35010 เป็นเวลา 4 ปี
2. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
ที่พัฒนาขึ้นในการน้าไปใช้งานจริง
ผลผลิต : ได้เครื่องมือต้นแบบที่สามารถน้ามาประยุกต์ใช้
ในประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
หรือผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยรังสี
ผลลัพท์ : ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัย
ด้านความปลอดภัยของการใช้พลังงานนิวเคลียร์

มก.

แนวการดาเนินงาน :
1. คัดเลือกสารออกฤทธิ์ ฟลาโวนอยด์ ในพืชสมุนไพร
ผัก และผลไม้
2. พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ (Flavonoid)
ที่มีฤทธิ์ช่วยลดพิษทางรังสีส้าหรับผู้ที่ได้รับรังสีรักษา
3. ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด in vitro และทดสอบฤทธิ์
ของสารสกัดในเซลล์เพาะเลี้ยง
Anti-oxidant activity
- Cytotoxicity test
– Micronucleus Assay
4. การทดสอบฤทธิ์การปกป้องรังสีของสารสกัดในเซลล์
ลิมโฟไซด์ของมนุษย์

มก.

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

9. การส้ารวจข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน
ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
อายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อน
พาดผ่านเพื่อศึกษาคาบ
อุบัติซ้าของรอยเลื่อนมี
พลัง
ในพื้นที่
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
5. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในสัตว์ทดลอง
– Acute oral toxicity test
6. พัฒนาระบบการน้าส่งสารสกัดสมุนไพรที่คัดเลือกด้วย
เทคนิคไมโคร/นาโนเอนแคปซูเลชัน
7. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
8. ทดสอบความปลอดภัยในขั้นตอนพรีคลินิกของ
ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์โดยใช้สัตว์ทดลอง
ผลผลิต : ได้ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพื่อลดพิษทาง
รังสีส้าหรับผู้ที่ได้รับรังสีรักษาบรรจุในนาโนแคปซูล
จ้านวน 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ :
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดพิษทางรังสีในการรักษา
ท้าให้ลดการเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษา
2. ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ้านวน 1 เรื่อง
3. ได้สิทธิบัตรจ้านวน 1 เรื่อง
0.5000

0.5000

งบประมาณ แนวการดาเนินงาน :
แผ่นดิน ด้าเนินการจ้างเพื่อท้าการวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยวัดหา
อายุของชั้นตะกอนดินเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท้า
การประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวในพื้นที่และน้าตัวอย่าง
ในร่องส้ารวจมาวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุชั้นดิน
ที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน เพื่อการศึกษาคาบอุบัติซ้า
ของกลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่
ผลผลิต : ข้อมูลอายุตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
อายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน

ทธ.

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

10. โครงการการพัฒนา
ร้อยละการด้าเนินงานได้
โปรแกรมวางแผนการรักษาด้วย
ตามแผน
อนุภาคโปรตอนเพื่อการศึกษาวิจัย
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ : ข้อมูลในการจัดท้าการประเมินภัยพิบัติ
แผ่นดินไหว เพื่อใช้ในการขุดร่องส้ารวจและน้าตัวอย่าง
ในร่องส้ารวจมาวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุชั้นดิน
ที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน เพื่อการศึกษาคาบอุบัติซ้าของ
กลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่
0.2740

0.2740

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
สทน./
แผ่นดิน 1. ศึกษารายละเอียดวิธีการรักษาและระบบการรักษา
โรงพยาบาลที่
ด้วยอนุภาคโปรตอนในต่างประเทศเทียบกับการรักษา
ร่วมด้าเนินการ
ด้วยรังสีเอ็กส์พลังงานสูงในประเทศ
2.พัฒนาโปรแกรมวางแผนการรักษาร่วมกับบุคลากร
การแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
3. บูรณาการผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น
computer science, software engineering,
biomedical engineering เป็นต้น
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมวางแผนการรักษาที่พัฒนาใน
การศึกษาทดลองเทคโนโลยีการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ในระดับ per-clinical
ผลผลิต : โปรแกรมวางแผนการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
เพื่อการศึกษาวิจัยระดับ pre-clinical
ผลลัพธ์ : บุคลากรในประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องมี
องค์ความรู้ และเครื่องมือศึกษาวิจัย ด้านการรักษาด้วย
อนุภาคโปรตอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฉายรังสีรักษาที่จะ
มีบทบาทในการรักษามะเร็งมากขึ้นในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

11. โครงการควบคุมแมลงวัน
ผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็นหมัน
ด้วยรังสี

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

12. โครงการการจัดตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน
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แหล่งที่มาของ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
เงินนอก
2.0000
4.0000
งบประมาณ
(ทุน สทน.)

0.0000

11.0000

เงินนอก
งบประมาณ
(ทุน สทน.)

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน :
สทน. /
1. พัฒนาพันธุกรรมสายพันธุ์แมลงที่แยกเพศได้
กลุ่มจังหวัดต่างๆ
ในระยะดักแด้
2. ศึกษานิเวศน์วิทยาของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่เป้าหมาย
และอบรมผู้ร่วมโครงการ
3. เพาะเลี้ยงและท้าหมันแมลงวันผลไม้ให้ได้จ้านวนมาก
4. ขนส่งและปล่อยแมลงที่เป็นหมันในพื้นที่ควบคุม
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ผลผลิต : จ้านวนแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ลดลงต่้ากว่า
ระดับที่ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ : ความเสียหายของผลไม้ลดลง การใช้สารเคมี
ก้าจัดแมลงลดลงผลผลิตปลอดภัยผลักดันการส่งออก
ผลไม้ไทย และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น
แนวทางการดาเนินงาน :
1. การท้า workshop ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA
และเตรียมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อเป็นไปตาม guideline
ของ IAEA และตามที่ พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559ก้าหนดไว้
2. ทบทวนผลการศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยใหม่ (Siting)
3. การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EHIA)
โดยหน่วยงานภายนอก
ผลผลิต : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

สทน./ปส.

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

13. การพัฒนานวัตกรรม
ด้านการออกแบบวัสดุขั้นสูง
ส้าหรับเทคโนโลยีพลังงาน
นิวเคลียร์ฟิวชัน
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ตัวชี้วัดโครงการ

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
ผลลัพธ์ : เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งทางด้านการเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม
และการศึกษาวิจัยรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทาง
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ
0.9400

0.9400

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
สทน.
แผ่นดิน 1. Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
มจธ. /มนพ. /
สมรถถนะสูง
ม.มหิดล /มมส.
2. Material modelling&Design การจ้าลองและ
ออกแบบวัสดุ
3. Material fabrication ขึ้นรูปวัสดุทนความร้อนสูง
4. Material testing การทดสอบวัสดุด้วยโทคาแมค
ผลผลิต :
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับวัสดุทนความร้อนและการสึกหรอสูง
เป็นพิเศษและวัสดุที่ทนทานต่อการชนของนิวตรอน
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคต
เช่น วัสดุในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานอวกาศ
วัสดุภายในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโทคาแมค ซึ่งเป็น
การรองรับวาระแห่งชาติด้าน Future Technologies
และ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ
2. พัฒนาบุคลการในสาขาเทคโนโลยีที่ส้าคัญและ
ขาดแคลนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นส่วนหนึ่งใน
การด้าเนินการตามวาระแห่งชาติ STEM Workforce
and Education for Competitiveness

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

14. การพัฒนาโลหะผสมนาโน
ทังสเตนที่มีความเสถียร
ที่อุณหภูมิสูงเพื่อใช้ใน
เครื่องปฏิกรณ์ฟิวชัน

15. โครงการการใช้เทคโนโลยี
นิวเคลียร์เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็น
สินค้าที่มีนวัตกรรมด้านรังสี
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ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
3. เกิดเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวัสดุขั้นสูง
ส้าหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และยกระดับความสามารถด้านการแข่งขัน
ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยด้านพลาสมาและ
นิวเคลียร์ฟิวชันของภูมิภาคอาเซียนภายใน 5 ปีตามแผน
ที่วางไว้
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
สทน.
2.0000
2.0000
แผ่นดิน 1. สังเคราะห์โดยใช้โลหะผสมนาโนทังสเตน
มจธ./ มนพ.
2. พัฒนาประสิทธิภาพของโลหะผสมนาโนทังสเตน
ผลผลิต : โลหะผสมนาโนทังสเตนที่สามารถทนความร้อน
ได้สูง
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีองค์ความรู้และสามารถพัฒนา
โลหะทนความร้อนสูงได้ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านต่างๆ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
สทน./
6.7000
6.7000
แผ่นดิน 1. น้าเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ภาคเอกชน,
ต่อกลุ่มบริษัท/หน่วยงานที่มีความสนใจ
ภาครัฐที่มี
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและ
ความสนใจ
เพิ่มความเชื่อมั่นของการประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตภัณฑ์
3. ขยายการใช้ประโยชน์ไปสู่ชุมชน สังคม
ผลผลิต : บริษัท/หน่วยงานมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
โดยใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลัพธ์ : การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ถึง end user และสามารถค้านวณมูลค่าผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจได้
กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

16. โครงการ Cyclotron
(30 MeV)

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

17. โครงการวิจัยและพัฒนา
เพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในสาขาต่างๆ (SHINE)

ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน
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แหล่งที่มาของ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
เงิน
166.7544 244.9644
งบประมาณ
แผ่นดินและ
เงินนอก
งบประมาณ
(ทุน สทน.)

27.5064

27.5064

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดซื้อจัดจ้างและท้าสัญญาปี พ.ศ. 2560
2. งานก่อสร้าง Cylotron ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
3. การวางแผนก้าลังคนและฝึกอบรมของ Cylotron
ผลผลิต : ได้เครื่อง Cyclotron 30 Mev ที่พร้อมส้าหรับ
ระบบการผลิตสารเภสัชรังสี และรวมถึงงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ผลผลัพธ์ :
1. ได้สารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพื่อลดการน้าเข้า
2. ผลงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา beam line
การวิเคราะห์โดยเทคนิค PIXIE เป็นต้น

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน 1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
และร่วมมือกันพัฒนาการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์ วิธีการด้าเนินงาน และแก้ไข
ปัญหาที่ต้องการได้
2. การพัฒนางานตาม Technology Roadmap
ของหน่วยงาน
ผลผลิต : จ้านวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลผลัพธ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถสนับสนุน
ความต้องการของประเทศหรือทดแทนการน้าเข้า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สทน.

สทน.

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
18. โครงการปรับปรุง
เครื่องจักรกลเพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีขั้นสูง

19. โครงการประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละการด้าเนินงาน
ได้ตามแผน

รายงานแสดงผลการ
ค้านวณและค่าเงือ่ นไข
ที่เหมาะสมส้าหรับ
การวิเคราะห์ประเมิน
การแพร่กระจาย
กัมมันตรังสีจาก
เครื่องปฏิกรณ์วิจัย
แต่ละพื้นที่

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
20.2950
20.2950
สทน.
แผ่นดิน 1. ปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. จัดหาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้น
ผลผลิต : มีเครื่องมือที่รองรับในการซ่อมบ้ารุงและพัฒนา
สร้างเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ในงานวิจัยและบริการ เช่น
เครื่องเร่งอนุภาค
ผลลัพธ์ : สามารถพัฒนาและสร้าเครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยขั้นสูงได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ
0.7070

0.7070

งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
แผ่นดิน ส้านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะหน่วยงานก้ากับดูแล
ของประเทศไทย จ้าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
ในการสรรหาองค์ความรู้ที่จ้าเป็นในการประเมิน
ความปลอดภัย รวมทั้งท้าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ผลกระทบของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการก้ากับดูแลสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : รายงานแสดงผลการค้านวณและค่าเงือ่ นไข
ที่เหมาะสมส้าหรับการวิเคราะห์ประเมินการแพร่กระจาย
กัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์วิจัยแต่ละพื้นที่
ผลลัพธ์ : ข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชน ผู้ปฏิบัติงาน
และปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม ก่อนการก่อสร้าง
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ปส.

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
20. โครงการพัฒนาการ
วัดปริมาณรังสีดูดกลืนในระดับ
รังสีรักษาด้วยอีพีอาร์โดสมิเตอร์
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ตัวชี้วัดโครงการ
มีวิธีการวัดปริมาณรังสี
ดูดกลืนที่มีความถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
0.1000
0.1000
ปส.
แผ่นดิน ปัจจุบันประเทศไทยมีการน้ารังสีมาใช้ประโยชน์กันมาก
ขึ้นทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และทางการแพทย์
ซึ่งจะเห็นได้ว่ารังสีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย
แต่หากขาดการประกันคุณภาพการวัดปริมาณรังสี
ที่เหมาะสมแล้วอาจส่งผลความเสียหายได้ด้วยเหตุนี้
วิธีการวัดปริมาณรังสีจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็น
สิ่งยืนยันความถูกต้องของปริมาณรังสี
ในการฉายรังสีครั้งนั้นๆ โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการวัดปริมาณรังสีในระดับรังสีรักษา
(Radiotherapydose levels) โดยน้าอุปกรณ์วัดปริมาณ
รังสีชนิดอีพีอาร์โดสมิเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี
แบบเคลื่อนย้าย (Transfer dosimeter) สามารถ
วัดปริมาณรังสีได้ตั้งแต่ 1 เกรย์ - 200 กิโลเกรย์
มาประยุกต์ใช้ในการวัดปริมาณรังสีที่ใช้งานทางการแพทย์
ในระดับรังสีรักษา เพื่อให้สามารถรองรับการเปรียบเทียบ
มาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในงานรังสีรักษา โดยเฉพาะ
การประกันคุณภาพการฉายรังสีเพื่อการรักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ผลผลิต : จัดท้ารายงานสรุปและเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ
ผลลัพธ์ : ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับรังสีรักษา

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
21. โครงการประเมิน
ความปลอดภัยของเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ในประเทศไทย
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ตัวชี้วัดโครงการ
มีแนวทางปฏิบัติในการ
ประเมินความปลอดภัย
ของเครื่องปฏิกรณ์

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
0.4000
0.4000
ปส.
แผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็ง
ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ก้ากับดูแลความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ในประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นการวิจัยเพื่อตอบโจทย์
ในการช่วยตัดสินใจให้ใบอนุญาตสถานที่ตั้ง และ
ใบอนุญาตเดินเครื่องรวมทั้งเป็นการป้องกันผลกระทบจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
และสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต :
1. การประเมินความปลอดภัยด้านเทอร์มัลไฮดรอลิกและ
นิวทรอนิกส์โดยใช้รหัสคอมพิวเตอร์ CAMP
2. สรุปผลการด้าเนินงาน จัดท้ารายงาน และจัดท้า
ผลงานทางวิชาการ
ผลลัพธ์ :
1. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยของ
เครื่องปฏิกรณ์
2. แนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสื่อมของ
เครื่องปฏิกรณ์

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
22. การศึกษาระบบภูมิคุ้มกัน
จากการกระตุ้นโดยปริมาณรังสี
ระดับต่้าในงานรังสีวินิจฉัย

144

ตัวชี้วัดโครงการ
รายงานรูปแบบ
ผลกระทบของรังสี
ต่อระบบภูมิคุ้มกัน

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
0.8500
0.8500
ปส.
แผ่นดิน การใช้งานทางด้านรังสีในทางการแพทย์เป็นการเพิ่ม
โอกาสในการได้รับปริมาณรังสีมากขึ้นทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ในกรณีปกติหรือในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ เนื่องจากการใช้รังสีในงานรังสีวินิจฉัยมีมากขึ้น
ในปัจจุบันและให้ปริมาณรังสีดูดกลืนต่้ากว่าการใช้รังสี
ในการรักษามากจึงยากต่อการวิเคราะห์ความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นได้ ผลกระทบของรังสีในเชิงชีวภาพของปริมาณ
รังสีระดับต่้าที่ใช้ในงานรังสีวินิจฉัยยังไม่มีการศึกษา
ที่ชัดเจนนัก โครงการนี้มุ่งเน้นการประเมินผลกระทบ
ของปริมาณรังสีระดับต่้าในเชิงชีวภาพ โดยการศึกษา
กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อรังสี
และการเสียหายของดีเอ็นเอในกลุ่มคนไทย
เพื่อสร้างมาตรวัดปริมาณรังสีระดับต่้าส้าหรับผลกระทบ
ของรังสีต่อระบบภูมิคุ้มกันในกลุ่มคนไทยและ
เพิ่มความเข้าใจในผลกระทบของรังสีแก่ประชาชน
ที่อาจได้รับผลกระทบจากการได้รับการวินิจฉัยด้วยรังสี
ผลผลิต : ร้อยละความส้าเร็จการเก็บตัวอย่างเลือด
จากคนปกติในกลุ่มคนไทยในช่วงอายุคนท้างานและ
การฉายรังสี
ผลลัพธ์ : รายงานรูปแบบผลกระทบของรังสีต่อระบบ
ภูมิคุ้มกัน

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

23. โครงการพัฒนามาตรวัดรังสี รายงานสรุปผลการ
ทางชีวภาพชนิดไมโครฟลูอิดิก
ทดลอง
แบบพกพาได้ เพื่อใช้ประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนาม กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
0.6000
0.6000
ปส.
แผ่นดิน ปัจจุบันมีการน้าเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และรังสีมาใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เช่น การผลิตพลังงาน การใช้
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย
การใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งผล
ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้รับสัมผัสรังสีเพิ่มมากขึ้น
ถึงแม้ว่าปริมาณรังสีจากกิจกรรมเหล่านี้จะไม่ก่อให้
เกิดอันตรายอย่างเฉียบพลัน แต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเป็นมะเร็งหรือโรคทางพันธุกรรมได้ในระยะยาว
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีจึงต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัด
การได้รับรังสีหรือมาตรวัดรังสีประจ้าตัวบุคคล
เพื่อประเมินปริมาณรังสีสะสมที่ได้รับ แต่ส้าหรับผู้ป่วย
ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือบ้าบัดรักษาโรคด้วยรังสี
รวมทั้งประชาชนผู้ประสบอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุทางรังสี
จะไม่มีมาตรวัดรังสีประจ้าตัวบุคคลติดตัวไว้ใช้เป็นประจ้า
จึงจ้าเป็นต้องมีวิธีประเมินการรับรังสีจากร่างกาย
ของผู้รับรังสีโดยตรง เพื่อประกอบการรักษา
ทางการแพทย์ต่อไป
ผลผลิต : รายงานการทดลอง
ผลลัพธ์ : อุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิกแบบพกพาเพื่อประเมิน
ปริมาณรังสีภาคสนามเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดกรอง
บุคคลที่ได้รับรังสีออกจากผู้ที่ไม่ได้รับรังสีในกรณี
เกิดอุบัติเหตุทางรังสี โดยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว
ของผู้ป่วย

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

24. โครงการพัฒนาระบบการวัด มีวิธีการวัดที่เป็น
ปริมาณรังสี เพื่อก้าหนด
มาตรฐานในการวัด
ค่าปริมาณรังสีมาตรฐานอ้างอิง ปริมาณรังสีดูดกลืน
ของประเทศ
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
12.7000
12.7000
ปส.
แผ่นดิน ห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านการวัดปริมาณรังสีระดับสูง
กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี กองพัฒนา
ระบบและมาตรฐานก้ากับดูแลความปลอดภัย ส้านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เป็นหน่วยงานมาตรฐานรังสีก่อไอออน
ของประเทศ มีหน้าที่ในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์
วัดปริมาณรังสีในกระบวนการฉายรังสี ซึ่งการวัดปริมาณ
รังสีท้าให้ทราบค่าปริมาณรังสีดูดกลืนที่ท้าให้วัสดุ/อุปกรณ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสีเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางกายภาพ ชีววิทยา และทางเคมี ซึ่งการวัดปริมาณ
รังสีที่ถูกต้อง เที่ยงตรงและแม่นย้า จะท้าให้ฉายรังสี
เป็นที่ยอมรับ และผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ
ในกระบวนการฉายรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉายรังสี
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ เพื่อรักษาโรค
ทางการแพทย์ จึงจ้าเป็นต้องมีการวัดปริมาณรังสี
ที่มีความถูกต้อง แม่นย้าไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
หรือรับปริมาณรังสีเกินความจ้าเป็น และเป็นไปตาม
ที่กฎหมายก้าหนด
ผลผลิต : ได้วิธีการวัดปริมาณรังสีที่ค่าพลังงานต่างๆ
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ในการวัดปริมาณรังสีดูดกลืน
ผลลัพธ์ : มีวิธีการวัดที่เป็นมาตรฐานในการวัดปริมาณ
รังสีดูดกลืน

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
25. โครงการพัฒนาการตรวจวัด
รังสีนิวตรอน โดยใช้เทคนิคการ
เกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR39
(POLY-ALLYL DIGLYCOL
CARBONATE, C12H18O7)
สาหรับงานตรวจสอบ
สถานปฏิบัติการทางรังสี
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ตัวชี้วัดโครงการ
ผลการตรวจวัดค่าระดับ
รังสีที่วิเคราะห์
โดยเทคนิคการเกิดรอย
บนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
0.6500
0.6500
ปส.
แผ่นดิน เพื่อให้ครอบคลุม ความแม่นย้า และความถูกต้อง
ในการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี อีกทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการก้ากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการใช้เทคนิคการเกิดรอย
บนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39 จากอนุภาคนิวตรอนที่ตกกระทบ
เพื่อตรวจสอบค่าระดับรังสีแบบต่อเนื่อง (Continuous
time) โดยเน้นการวัดแบบสะสม และตรวจวัดได้ใน
หลากหลายจุดรอบตัวเครื่องก้าเนิดรังสี และพื้นที่
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านความปลอดภัยทางรังสีให้กับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเป็น
ส้าคัญ
ผลผลิต : จ้านวนสถานปฏิบัติการทางรังสีที่มี
เครื่องก้าเนิดรังสีที่ให้รังสีนิวตรอนเป็นรังสีทุติยภูมิ
ได้รับการตรวจสอบค่าระดับรังสีแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ : ผลการตรวจวัดค่าระดับรังสีที่วิเคราะห์
โดยเทคนิคการเกิดรอยบนแผ่นโพลิเมอร์ CR-39

กลยุทธ์ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
26. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย : ตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์นาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์นานาเข้า

ตัวชี้วัดโครงการ
จานวนตัวอย่างที่ได้รับ
การตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสี
ไม่น้อยกว่า 70 ตัวอย่าง

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
26
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.1050
0.1050
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
กปม.
แผ่นดิน กรมประมงโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัย
การผลิตตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้น สุ่มและเก็บตัวอย่าง
สัตว์น้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อตรวจสอบสารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าน้าเข้า
ผลผลิต : สินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าน้าเข้าได้รับ
การตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี จ้านวน 70 ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าน้าเข้าได้อย่างปลอดภัย
251.8198
25

337.4138
24

กลยุทธ์ 4.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการวิจัยพัฒนาหลักสูตร
สื่อและการประเมินคุณภาพสื่อ
และการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
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ตัวชี้วัดโครงการ
1. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่มีเนื้อหาเรื่องพลังงาน
ทดแทน รวม 2 เล่ม
2. หนังสือเรียน และ
คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติม
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีเนื้อหาเรื่องฟิสิกส์
นิวเคลียร์ รวม 2 เล่ม

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
4.3500
4.3500
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
สสวท.
แผ่นดิน
จัดทาต้นฉบับ (พร้อมพิมพ์/ เผยแพร่) ของหนังสือเรียน
และคู่มือครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาหนังสือเรียน
และคู่มือครู (ยกร่าง พิจารณาร่าง บรรณาธิการกิจ จัดทา
ต้นฉบับ) หนังสือเรียนและคู่มือครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลผลิต : ต้นฉบับหนังสือเรียน และคู่มือครู ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีเนื้อหาเรื่องพลังงานทดแทนรวม
2 เล่ม ต้นฉบับหนังสือเรียน และคู่มือครู ฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเนื้อหาเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์
รวม 2 เล่ม
ผลลัพธ์ : ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ในหนังสือเรียน โดยมี
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับครูผ่านทางคู่มือครู

กลยุทธ์ที่ 4.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
2. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การรักษาด้วยสารเภสัชรังสี
แบบมุ่งเป้า (Excellence Centre
for Radionuclide and Targeted
Therapy)
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ตัวชี้วัดโครงการ

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.6269
0.6269
งบประมาณ แนวการดาเนินงาน :
รพ.รามาธิบดี
แผ่นดิน
1. จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น ได้แก่ หัววัดรังสี
แกมม่าชนิดที่ต่อกับ MCA (Gamma Probe with Multi
Channel Analyzer)
2. ดาเนินการจัดซื้อ
ผลผลิต :
1. เครื่องมือดังกล่าวเพิ่มโอกาสและช่องทาง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาด้วยวิธีการรักษาทางเวชศาสตร์
นิวเคลียร์ ทาให้มีการใช้สารรังสีและเทคโนโลยีทาง
นิวเคลียร์เพื่อการรักษาเพิ่มมากขึ้น
2. เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในกากับของรัฐ
(เช่น สานักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ) เป็นการลด
การนาเข้าสารเภสัชรังสีจากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ด้านการแพทย์
ผลลัพธ์ :
เพิ่มการใช้สารเภสัชรังสีในการรักษาเพื่อรองรับการใช้สาร
เภสัชรังสีที่ผลิตจากเครื่องปฎิมากรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่จะ
ติดตั้งในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 4.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการศึกษาวิจัยการสร้าง
ความรับรู้และเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
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ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็จของ
การจัดทาแนวทางการ
สร้างความรับรู้และ
เข้าใจของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
0.5000
0.5000
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
ปส.
แผ่นดิน
เพื่อให้การสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
รวมทั้ง ด้านพลังงานนิวเคลียร์ มีกรอบนโยบายและ
ทิศทางดาเนินการที่ชัดเจน มีการใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฯ รวมทั้งด้านพลังงานนิวเคลียร์
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ซ้าซ้อน มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน จึงจาเป็นต้องศึกษา วิจัยการสร้างความรับรู้และ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลผลิต : แนวทางการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์ : มีแผนการสร้างความรับรู้และเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

กลยุทธ์ที่ 4.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
4. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และความ
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์มีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น

แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
25.5347
1.6150
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
ปส.
แผ่นดิน
การผลิตสื่อความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดีและเกิดความเชื่อมั่น
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ระบบกากับดูแลความปลอดภัย
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
ผลผลิต : ความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
พลังงานนิวเคลียร์และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์มีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์

งบประมาณรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนโครงการ
5
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แหล่งที่มาของ รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ (บาท)
เสนอขอ
ได้รับจัดสรร งบประมาณ
20.6662
1.7850
งบประมาณ แนวทางการดาเนินงาน :
ปส.
แผ่นดิน
เพื่อดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และ
ความเชื่อมั่นแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปในรูปแบบต่างๆ อาทิ
กิจกรรมนิทรรศการสัญจร สื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ และเป็นการ
สร้างแนวร่วมในการสนับสนุนให้มีการนาพลังงาน
นิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ
ผลผลิต : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก
ผลลัพธ์ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
51.6778
5

8.8769
5

กลยุทธ์ที่ 4.2

ภาคผนวก ค
แผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
จานวนเรื่องที่เกิดจากความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่างประเทศ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการกากับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีในอาเซียน
(ASEANTOM)
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ตัวชี้วัดโครงการ
ความสาเร็จ
ในการนาองค์ความรู้
แนวคิด วิธีการ
จากเครือข่าย
ASEANTOM
มาประยุกต์ใช้ใน
การกากับดูแล

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
1.7700

1.7700

รวม
3.5400

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ดาเนินงานตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์
และรังสี และเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทาความร่วมมือ/
พันธกรณีต่างๆ
2. การดาเนินการเพื่อพัฒนาบทบาทของเครือข่าย ASEANTOM
3. การพัฒนาโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการกับ IAEA
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีบทบาทการเป็นผู้นาเครือข่าย ASEANTOM และ
เครือข่าย ASEANTOM ได้รับการยอมรับ เป็นหน่วยงานประสานหลัก
ของภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
และองค์กรในต่างประเทศ
2. ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนในการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาและรักษาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
นิวเคลียร์
3. ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีการสร้างความ
ร่วมมือช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับการกากับ
ดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียน

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 1.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเกิดความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
โดยมีเครือข่ายร่วมดาเนินการระหว่างประเทศ
งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

155

1

1.7700

1.7700

1

1

3.5400

กลยุทธ์ที่ 1.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทสาคัญในทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญของประเทศไทยที่เข้าไปมีบทบาทในองค์การระหว่างประเทศ

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการผลักดันบุคลากร
ให้มีบทบาทเป็นผู้นาในโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ/
กิจกรรมของทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ
จานวนบุคลากร
ที่เข้าไปมีบทบาท
ในองค์การระหว่าง
ประเทศ

งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

156

1

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
1.0000

0.0000
0

1.0000
1

รวม
1.0000

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
แนวทางการดาเนินงาน :
1. ผลักดันให้บุคลากรของไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
2. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายและแสดงศักยภาพ
การเป็นผู้นาด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลผลิต : ประเทศไทยเป็นผู้กาหนดนโยบายด้านต่างๆ ในเวที
ระหว่างประเทศ
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยเป็นผู้นาในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.
ปส.

1.0000

กลยุทธ์ที่ 1.2

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ แนวทาง โครงสร้าง หลักการบริหารและมาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิผล
การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดทาแนวทาง
การดาเนินการเพื่อป้องกัน
การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง
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ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
-

-

รวม
-

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
แนวทางการดาเนินงาน :
นาร่างแนวทางการดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง
ของคณะอนุกรรมการประสานงานการดาเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (อปอส.) ของสานักงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป
ผลผลิต : มีแนวทางการดาเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของประเทศไทย
ผลลัพธ์ : หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยมีความพร้อมและ
ขีดความสามารถภายในประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง และมีการเตรียมพร้อมด้านการจัดการอุบัติภัย
ทางเคมี ชีวภาพ รังสี และนิวเคลียร์

ผูร้ ับผิดชอบ
สมช.

กลยุทธ์ที่2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

2. โครงการพัฒนาความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
พลังงานนิวเคลียร์

จานวนพนักงาน
อัยการที่ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 1 ทุน/ปี

2.0000

-

2.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
จัดส่งพนักงานอัยการไปศึกษากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์
(Nuclear Laws and Regulation) ในระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอกในต่างประเทศ ซึ่งจะใช้งบประมาณเพื่อการดาเนินการ
ในวงเงินจานวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
ผลผลิต : พนักงานอัยการ (บุคลากร) มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การปรับปรุงพัฒนากฎหมายด้านพลังงานนิวเคลียร์
ในประเทศไทย การกากับดูแลและการบังคับใช้ กฎหมาย ระเบียบ
มาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

อส

3. โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม แก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา
หลังจากอบรมแล้ว
ต้องได้ระดับดี

0.5830

-

0.5830

แนวทางการดาเนินงาน :
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน หน่วยงานทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเครื่องกาเนิด
รังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาต
เกี่ยวกับเครื่องกาเนิดรังสีตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้มีความเข้าใจในหน้าที่
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีส่วนในการสอบถามและเสนอความคิดเห็น
ที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
ผลผลิต :
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.พลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี และระบบการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี

ปส.

158

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

3. ผู้เข้าร่วมสามารถแยกแยะข้อดีข้อเสีย ที่เพิ่มระบบการแจ้ง
การมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีได้
ผลลัพธ์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีและประชาชน
ทั่วไปตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ประเทศไทยเกิดความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
4. โครงการประเมินผลกระทบ
และการประเมินความรับรู้
และความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการกากับ
ดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี

รายงานผลการประเมิน
ผลกระทบและการ
ประเมินความรับรู้
และความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
การกากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของ ปส.

0.7007

-

0.7007

แนวทางการดาเนินงาน :
ประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้และความเชื่อมั่นของ
ประชาชนที่มีต่อการกากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสีของ ปส.
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินผลกระทบและการประเมินความรับรู้
และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกากับดูแลความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส.
ผลลัพธ์ : การกากับดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายให้มีความสอดคล้อง
ต่อบริบทของสังคมและความต้องการของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น

ปส.

5. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ

ร้อยละความสาเร็จใน
การขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ

2.0000

-

2.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
ปรับปรุงรายละเอียดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
และจัดทาแผนปฏิบัติการในแต่ละด้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ปส.

159

กลยุทธ์ที่2.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

ไปสู่การปฏิบัติและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ที่กาหนดไว้อย่างเป็น
รูปธรรม

งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

160

5

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศที่เป็นรูปธรรม และมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผลลัพธ์ : ประเทศมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ในทุกภาคส่วน
ของประเทศ รวมทั้งมีการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน
ที่กาหนด กฎหมาย และมาตรฐานสากล มีความมั่นคงปลอดภัย
อย่างยั่งยืน
5.2837
4

0.0000
0

5.2837

กลยุทธ์ที่2.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 2.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาศักยภาพกากับดูแลความปลอดภัย และระบบเฝ้าระวังภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานสากล
การกากับดูแลที่มีความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) เป็นไปตามแนวทางของ IAEA
ร้อยละความสาเร็จในการกากับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยและการพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (3S) ตามแนวทางของ IAEA

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. โครงการเฝ้าระวังระดับรังสี มีโครงการวิจัยและ
พื้นฐาน (background
นาเสนอของบประมาณ
radiation) ในตัวอย่าง
ธรรมชาติบริเวณ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย
(ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
2. โครงการประเมินผล
กระทบทางรังสีบริเวณชายฝั่ง
ทะเลเนื่องจากการผลิตน้ามัน
ในอ่าวไทย
(ปี พ.ศ. 2561 - 2563)
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มีโครงการวิจัยและ
นาเสนอของบประมาณ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

-

-

0.8000

0.8000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

0.0000 ปัญหาและอุปสรรค

มทษ.

1.6000 แนวทางการดาเนินงาน :

มทษ.

ปรับแผนการเขียนโครงการวิจัยและเสนอของบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567
หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวต้องบูรณาการกับโครงการอื่น
แต่ในขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับในการร่วมบูรณาการด้วย

โครงการวิจัย เรื่อง การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ
และการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่าง
ดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทย
หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณตั้งแต่เมื่อ
ปี พ.ศ. 2561 และจะดาเนินการต่อ ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 - 2563
ไม่ได้รับงบประมาณซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

3. โครงการตรวจสอบคุณภาพ 1. อุปกรณ์กาบังรังสี
อุปกรณ์กาบังรังสี
ทั้งหมดที่มีใช้งานอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ฯ
ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ 100%
2. อุปกรณ์กาบังรังสี
ที่มีสภาพชารุด
ได้รับการคัดแยก
ออกจากระบบ
การใช้งาน 100%
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
0.5577

0.4105

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

0.9682 แนวทางการดาเนินงาน :

ผูร้ ับผิดชอบ
รพ. ศิริราช

1. ดาเนินการสารวจปริมาณอุปกรณ์กาบังรังสีที่มีใช้งานอยู่
ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. จัดทาโปรแกรมสาหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์กาบังรังสีและ
ผลการตรวจสอบคุณภาพ
3. บันทึกประวัติอุปกรณ์กาบังรังสีลงในโปรแกรมสาหรับบันทึก
ประวัติอุปกรณ์กาบังรังสี
4. ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์กาบังรังสีและบันทึก
ผลการตรวจสอบคุณภาพลงในโปรแกรมสาหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์
กาบังรังสี
5. การติดเครื่องหมาย (บาร์โค้ด) ไว้ประจาตัวอุปกรณ์กาบังรังสีที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อให้สะดวก และง่ายต่อการบริหาร
จัดการ การวางแผนซ่อมบารุงและจัดหาทดแทน รวมทั้งเพื่ออานวย
ความสะดวกในการตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์กาบังรังสีในครั้งต่อๆ ไป
ผลผลิต :
1. อุปกรณ์กาบังรังสีภายในคณะแพทยศาสตร์ฯ ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพการกาบังรังสี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางรังสี
2. อุปกรณ์กาบังรังสีที่มีสภาพชารุด ได้รับการคัดแยกออกจากระบบ
การใช้งาน และนามาทาการแปรสภาพเป็นอุปกรณ์กาบังรังสี
ในรูปแบบอื่นๆ หรือส่งทาลาย
3. โปรแกรมสาหรับบันทึกประวัติอุปกรณ์กาบังรังสีและผลการ
ตรวจสอบคุณภาพ สาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการตรวจสอบ
คุณภาพอุปกรณ์กาบังรังสีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลลัพธ์ : ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการได้รับรังสีโดยไม่จาเป็นอันมี
สาเหตุมาจากการใช้อุปกรณ์กาบังรังสีที่เสื่อมสภาพ/ชารุด
กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

4. โครงการการเตรียม
ความพร้อมและรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี

ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนงาน

1.1500

1.1500

2.3000

แนวการดาเนินงาน :
1. จัดทาแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมทั้งบารุงรักษา เพื่อเตรียม
ความพร้อม
4. ฝึกอบรมและซักซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นประจา
ทุกปี
5. ปรับปรุงแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต :
1. สทน. มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/ยานพาหนะ พร้อมสาหรับการรับมือ
เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
2. สทน. มีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี
ผลลัพธ์ : สทน. มีความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสีที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการของ สทน.เอง
และยังสามารถให้การสนับสนุนในการรับมือกับภัยพิบัติระดับชาติ
ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติได้

สทน.

5. โครงการรักษาความมั่นคง
และพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์

ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนงาน

-

4.0000

4.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
บริหารจัดการข้อมูลการรักษาความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์ การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อสนับสนุนงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
รวมทั้งงานพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การประเมินภัยคุกคาม
และศักยภาพของประเทศในการรองรับ

สทน.
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กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและ
พันธกรณีต่างๆ ที่มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ตาม พ.ร.บ.
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
ผลผลิต : มีการดาเนินการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงและพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามพันธกรณีและสนธิสัญญา
2. สนับสนุนทางเทคนิคด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
วัสดุนิวเคลียร์ ทั้งในสภาวะปกติและนอกเหนือการกากับดูแล
3. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
INSServ, IPPAS, INSSP, NUSEC, NUSIMS, ITWG, GICNT, FNCA,
ITDB และ INPRO
4. เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
5. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ : ประเทศไทยมีศักยภาพและเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ด้านการรักษาความมั่นคง และพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
รวมทั้งมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์รูปแบบ
ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
6. โครงการวิเคราะห์และ
จัดเตรียมสถานที่การบริหาร
จัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคต

164

ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนงาน

10.0000

5.0000

15.0000 แนวการดาเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในสถานที่ตั้งการจัดการกัมมันตรังสีแห่งใหม่
(วิเคราะห์ความเพียงพอและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง)
2. สร้างสถานที่จัดเก็บกากกัมมันตรังสีและระบบการบริหาร
จัดการกากฯ ที่ได้มาตรฐานสากล

สทน.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

7. โครงการพัฒนาการจัดการ 1. จานวนบุคลากร
1.5000
สารเคมีแห่งชาติ
ทางการแพทย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการจัดทาแผน
และซ้อมการรับ
อุบัติภัยสารเคมี
อย่างน้อย ร้อยละ 80
ของจานวนเป้าหมาย
2. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐประชาชน
จีนในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการรับอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสี
3. จานวนโรงพยาบาล
ที่สามารถรับอุบัติภัย
ทางนิวเคลียร์ สารเคมี
และรังสีเบื้องต้นได้
165

1.5000

รวม

3.0000

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสีแห่งใหม่และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 / สถานที่การจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งใหม่
และระบบการจัดการที่ครบวงจร
ผลลัพธ์ : สามารถรองรับหรือเพียงพอต่อการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอนาคตได้
แนวทางการดาเนินงาน :
รพ.
1. จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี
นพรัตนราชธานี
และนิวเคลียร์
2. ประชุมเชิงวิชาการ การดูแลสุขภาพผู้ได้รับอุบัติภัยทางสารเคมีรังสี
และนิวเคลียร์สาหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
3. ฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี รังสี และนิวเคลียร์ร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีกับผู้เชี่ยวชาญ
จากประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลผลิต : มีแนวทางปฏิบัติสาหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี
รังสี และนิวเคลียร์ที่มีมาตรฐานสาหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
ผลลัพธ์ : แนวทางปฏิบัติสาหรับซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางสารเคมี
รังสี และนิวเคลียร์มีประสิทธิภาพสามารถนาไปปฏิบัติครอบคลุม
พื้นที่ของประเทศไทยที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินฯ

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
8. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศ
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ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละของ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
มีระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์
3. คณะกรรมการ
พ.น.ส. มีความเข้าใจ
ในแนวทางการกากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางด้านนิวเคลียร์และ
รังสี สามารถกาหนด
นโยบายและตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
และรังสีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
43.9660

1.6000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

45.5660 แนวทางการดาเนินงาน :
1. ออกแบบระบบ วิเคราะห์ และจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการคุ้มครองทางกายภาพ การตรวจจับอาชญากรรม
และการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัสดุที่ไม่ได้อยู่ในการกากับ
และมาตรการด้านการตอบโต้ และการสร้างความยั่งยืนของระบอบ
ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
2. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของการกากับดูแล
ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และรังสีแก่ผู้บริหารและผู้กาหนดนโยบาย
ในระดับประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
และรังสี และเครือข่ายการดาเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผลผลิต :
1. เจ้าหน้าที่ ปส. เจ้าหน้าที่ส่วนหน้า ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์
และรังสีสามารถดาเนินการตามมาตรฐาน และข้อกาหนด
ด้าน Nuclear Security
2. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ที่มีประสิทธิภาพ
3. มีห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์และรังสี
4. มีเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ :
1. ประชาชนและนานาประเทศมีความปลอดภัยและมีความมั่นใจ
ในมาตรการและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศไทย
2. ประเทศไทยมีนโยบายและแนวทางในการกากับดูแล
ความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีที่มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

9. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การตรวจสอบ
สถานประกอบการเชิงรุก
เพื่อป้องกันการกระทาผิด
กฎหมายของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี

ผู้มีไว้ในครอบครอง
หรือใช้ประโยชน์จาก
พลังงานนิวเคลียร์และ
รังสีเข้าสู่ระบบ
การกากับดูแลโดย ปส.
เพิ่มมากขึ้น
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
6.9120

5.9120

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

12.8240 แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสี (Database development)
2. ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
3. สร้างเครือข่ายการกากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในประเทศไทย
ผลผลิต :
1. ปส. ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลมีข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทยที่ถูกต้องและสอดคล้อง
ตามความเป็นจริง
2. มีเครือข่ายการกากับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสีในประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ :
1. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการดาเนินการของ ปส. เพื่อกากับ
ดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในประเทศไทย

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
10. โครงการเพิ่มขีดความ
สามารถการบริการ
แบบเบ็ดเสร็จในการกากับดูแล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EECi)
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ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

1. ร้อยละความสาเร็จ 2.9906
ของบุคลากรที่ได้รับ
การฝึกอบรมตามแผน
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการตรวจสอบ
ตามแผน
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มาขอรับบริการ

2.2036

รวม
5.1942

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินงาน :
พัฒนาศักยภาพการกากับดูแลความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แบบครบวงจร รวมทั้งจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ที่ใช้เฉพาะในพื้นที่ และพัฒนาการให้บริการระบบการยื่นขออนุญาต
แบบออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกรรม
ของภาคประชาชน
ผลผลิต :
1. ได้ต้นแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในการกากับดูแลด้านนิวเคลียร์
และรังสี
2. สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับการกากับดูแลความปลอดภัยที่เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดสม่าเสมอ
ผลลัพธ์ :
1. การกากับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
นิวเคลียร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีได้รับการอานวยความสะดวก
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรจากการให้บริการของ ปส.

ปส.

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

11. โครงการเฝ้าระวังภัยและ 1. จานวนเจ้าหน้าที่
เตรียมความพร้อมฉุกเฉิน
เผชิญเหตุและ/หรือ
ทางนิวเคลียร์และรังสี
ผู้ปฏิบตั ิงานกรณี
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ที่ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพ
2. จานวนแผน
ปฏิบัติการในการ
เฝ้าระวัง เตรียมความ
พร้อม ระงับ และฟื้นฟู
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี

13.7000

-

13.7000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. ขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง
เตรียมความพร้อม ระงับ และฟื้นฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี พ.ศ. 2561 - 2565
2. การฝึกอบรมและฝึกซ้อมในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี/การตอบสนองความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเตรียม
ความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
3. มีแผนและการซ้อมตอบโต้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีสาหรับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ระดับภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นได้กับประเทศไทย
ผลลัพธ์ :
-

ปส.

12. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กากับดูแลความปลอดภัย
ด้านนิวเคลียร์และรังสี
ตามมาตรฐานสากล

2.9500

-

2.9500

ปส.

169

-

แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับมาตรฐานทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

2. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและระบบการกากับดูแล
ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในทุกรูปแบบ รวมทั้งเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ๆ
ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :
งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

170

12

84.5263 22.5761 107.1024
10

9

กลยุทธ์ที่ 2.2

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
เพิ่มศักยภาพและอัตรากาลังบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี
1. จานวนบุคลากรด้านการวิจัยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ...
2. จานวนผูใ้ ช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสี

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี

1. จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
(๑๐ คน)
2. จานวนบุคลากร
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการในด้าน
ความปลอดภัยทางรังสี
(๑๐ คน)

0.0152

0.0152

0.0304

แนวทางการดาเนินงาน :
พัฒนาศักยภาพบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องทางรังสี
ผลผลิต : บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องทางรังสีได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี เพื่อสามารถขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยทางรังสีตามกฎหมายที่กาหนด
ผลลัพธ์ : การปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยทางรังสี
ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด

วศ.

2. โครงการอบรมบุคลากร
เรื่องความปลอดภัย
ในการทางานเกี่ยวกับรังสีและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับ
พนักงานตรวจความปลอดภัย

พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยได้รับ
การอบรมตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้

-

0.0460

0.0460

แนวทางการดาเนินงาน :
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทางาน
เกี่ยวกับรังสี และการตรวจความปลอดภัยตามกฎหมายเกี่ยวกับรังสี
ให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัย
ผลผลิต : พนักงานตรวจความปลอดภัยได้รับการอบรมตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้

กสร.
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กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์ : พนักงานตรวจความปลอดภัยมีความรู้ เรื่องความปลอดภัย
ในการทางานเกี่ยวกับรังสี สามารถตรวจความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี
ตามที่กฎหมายกาหนด
3. โครงการพัฒนากาลังคน
จานวนบุคลากร
ด้านฟิสิกส์การแพทย์ ระยะที่ 2 ที่สามารถเข้าศึกษาต่อ
ฟิสิกส์การแพทย์

0.5000

0.5000

1.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ ที่มีศักยภาพ เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันที่เปิดสอนด้านฟิสิกส์การแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
ในระดับปริญญามหาบัณฑิต
2. จัดส่งบุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ
ทางฟิสิกส์การแพทย์
3. งบประมาณใช้เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี
ผลผลิต : ได้นักฟิสิกส์การแพทย์ที่มีศักยภาพสูง
ผลลัพธ์ : งานด้านฟิสิกส์การแพทย์มีคุณภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยง
ทางรังสีที่จะมีต่อผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี

4. โครงการเข้ารับการอบรม
การป้องกันอันตรายจากรังสี
ระดับ 2 จาก สทน.

0.0500

0.0500

0.1000

แนวทางการดาเนินงาน :
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2 โดย สทน.
ปีละ 2 คน
ผลผลิต : บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันอันตราย
จากรังสีเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์ : บุคลากรปฏิบัติงานทางรังสีด้วยความมั่นใจ ปลอดภัย

รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี
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จานวนบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมการป้องกัน
อันตรายจากรังสี
ระดับ 2

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

5. โครงการอบรม
1. ผู้เข้าร่วมอบรม
ความปลอดภัยทางรังสี
มีความพึงพอใจ
ในงานตรวจรักษาทางการแพทย์ ในระดับ 4 (มาก) –
5 (มากที่สุด)
ร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
หลังการอบรม
อยู่ในระดับ 4 (มาก) –
5 (มากที่สุด)
ร้อยละ 80
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
0.0852

0.0842

รวม
0.1694

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
แนวทางการดาเนินงาน :
1. เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสีภายในคณะฯ
และผู้ปฏิบัติงานทางรังสีในสถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยจัด
การอบรมปีละ 2 รอบ รอบละ 100 คน ระยะเวลาอบรม 1 วัน
2. รูปแบบการอบรมเป็นการบรรยาย โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผลผลิต :
1. ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางรังสี สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
กับเครื่องกาเนิดรังสีและสารกัมมันตรังสี
2. ความปลอดภัยทางรังสีในหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการ
หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด เป็นต้น
3. วิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีการแพทย์
ผลลัพธ์ :
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้พื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยทางรังสีและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
ในงานทางรังสีด้านต่างๆ
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้อกาหนด/
กฎหมาย/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรังสี
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ในการอบรมไปใช้งาน
เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผูร้ ับผิดชอบ
รพ.ศิริราช

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

6. พัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะบุคลากร
ด้านนิวเคลียร์ของประเทศ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

5.0000

5.0000

10.0000 แนวทางการดาเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

7. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้ประโยชน์และ
กากับดูแลความปลอดภัย
อย่างเป็นระบบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

1.0000

1.0000

2.0000

แนวทางการดาเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

174

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

8. จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ทั้งการใช้ประโยชน์
และการกากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

2.0000

9. โครงการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี

175

2.0000

1. ร้อยละความสาเร็จ 11.1252 11.0678
ของการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ตามแผน
2. ความสาเร็จ
ในการพัฒนา ปส.
ให้ผ่านการประเมิน
สถานะในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินการ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพ
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีให้มีขีดความสามารถ
ตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม
ผลลัพธ์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศโดยใช้
พลังงานนิวเคลียร์

สทน.
ปส.

22.1930 แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดทาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีอย่างเป็นระบบ
2. จัดทาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกากับ
ดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
ผลผลิต : บุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับการกากับดูแล
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีแบบต่างๆ ในอนาคต

ปส.

รวม
4.0000

กลยุทธ์ที่ 3.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์ :
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย
มีศักยภาพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
2. ปส. สามารถยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และได้รับการรับรองสถานะของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0
งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

176

9

19.7756 19.7632
8

39.5388

9

กลยุทธ์ที่ 3.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 3.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

:
:
:
:

การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
จานวนห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ....แห่ง

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ไซโคลตรอน

ตัวชี้วัดโครงการ
ประสบความสาเร็จ
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ไซโคลตรอน

2. โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องเร่ง ศูนย์เครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคเพื่อการศึกษาและวิจัย ที่ใช้เพื่อการศึกษา วิจัย
ฝึกอบรม และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
-

55.0000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

300.0000 300.0000 แนวการดาเนินงาน :
ก่อสร้างอาคารสถานที่ และจัดซื้อติดตั้งเครื่องไซโคลตรอน
ผลผลิต : ผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อใช้ในงานการตรวจรักษาผู้ป่วย
และงานวิจัย
ผลลัพธ์ : การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้ค่าใช้จ่าย
ในการรักษาลดลง ผู้ป่วยมีสุขภาวะดีขึ้น ประเทศชาติประหยัด
งบประมาณ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
55.0000

110.0000 แนวการดาเนินงาน :
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายในและนอกประเทศ
2. จัดหาเครื่องเร่งอนุภาค และเตรียมการติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาค
พร้อมอุปกรณ์
3. ติดตั้งเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมอุปกรณ์และทดสอบการเดินเครื่อง
4. เดินเครื่องเพื่อการศึกษาและวิจัย
5. ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผูร้ ับผิดชอบ
รพ.จุฬาฯ

มก.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : ก่อให้เกิดนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ความสามารถ
การแข่งขันในระดับสากลสูงขึ้น เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าว
ด้วยลาอนุภาค ทาให้ได้พันธุ์ข้าวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค
ซึ่งมีผลผลิตต่อไร่สูง มีความต้านทานต่อโรคและแมลง
และการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง จะช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
ผลลัพธ์ : ช่วยยกระดับงานวิจัยให้ไปสู่ world class university
เป็นศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพสูง นาไปสู่การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตสินค้า
ที่มีศักยภาพและคุณภาพที่มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด
การค้าระดับโลก
3. โครงการพัฒนาต้นแบบ
ห้องผู้ป่วยในเพื่อความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์สาหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
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จานวนห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

15.0000

-

15.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ I-131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในที่มีมาตรฐานและแนวทางการป้องกันรังสี
ในระดับสากล
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับการป้องกันรังสีตามมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบ
ห้องผู้ป่วยในเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในภูมิภาคตะวันออก
(แห่งแรกในภาคตะวันออก)

รพ.มะเร็งชลบุรี

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

4. โครงการพัฒนาเครื่อง
ร้อยละความสาเร็จ 230.0000 275.0000 505.0000 แนวการดาเนินงาน :
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
ตามแผนการดาเนินงาน
1. ออกแบบและสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมค
แบบโทคาแมคของประเทศไทย
ของประเทศไทย
2. ติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
3. พัฒนาระบบให้ความร้อน (Heating) กับพลาสมากาลัง 50 kW
4. พัฒนาระบบตรวจวัดสมบัติของพลาสมา
ผลผลิต :
1. เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันแบบโทคาแมคของประเทศไทย
2. นักฟิสิกส์ และวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน
ผลลัพธ์ : บุคลากร และเทคโนโลยีหลักในการใช้ประโยชน์
จากนิวเคลียร์ฟิวชัน
5. โครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง
และรังสีนิวตรอน
1. ฝึกอบรมบุคลากร
2. จัดซื้อระบบสอบเทียบ
แกมมาและนิวตรอน
พร้อมฝึกอบรมบุคลากร
3. ค่าบารุงรักษาระบบ
และฝึกอบรมบุคลากร
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ร้อยละความสาเร็จ
ของการดานินงาน

48.3333

-

48.3333 แนวการดาเนินงาน :
1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและให้บริการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
2. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีชนิดต่าง ๆ
3. จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีแกมมาพลังงานสูง
และรังสีนิวตรอน
4. ติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการทางานของระบบสอบเทียบ
5. จัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025
6. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีชนิดต่าง ๆ

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน
ม.วลัยลักษณ์
(รับผิดชอบร่วม)
มช. , ม.มหิดล
จุฬาฯ , มจธ.
สจล. , มธ.
มมส. , มทษ.
มนพ. , มบ.

สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีที่สามารถ
ให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบเครื่องวัดรังสี
ที่ครอบคลุมทั้งรังสีแกมมาพลังงานสูง และรังสีนิวตรอน
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีแก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสีทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
6. โครงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีบีตา
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ร้อยละความสาเร็จ
ของการดานินงาน

5.0000

1.0000

6.0000

แนวการดาเนินงาน :
1. ศึกษาคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค และวิธีการสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีบีตา
2. จัดซื้อ-จัดจ้าง ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา
3. ติดตั้งระบบ พร้อมทดสอบการทางานของระบบสอบเทียบ
4. จัดทาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025
5. ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสีบีตา
ผลผลิต : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานทางรังสีบีตา
ผลลัพธ์ : สามารถให้บริการปริมาณรังสีมาตรฐาน และสอบเทียบ
เครื่องวัดรังสีบีตาแก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากรังสี
ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
หมายเหตุ : จัดซื้อระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสีบีตา

สทน.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
7. โครงการสร้าง
เครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV และ
ห้องปฏิบัติการ
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ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

1. ร้อยละความสาเร็จ
ในการก่อสร้างอาคาร
เครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV
ตามแผนการดาเนินงาน
2. ร้อยละความสาเร็จ
ในการจัดเตรียม
จัดสร้าง และจัดซื้อ
ส่วนประกอบของ
เครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอน
ตามแผนการดาเนินงาน

1,930.00 2,050.00

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

3,980.00 แนวทางการดาเนินงาน :
1. ออกแบบเชิงวิศวกรรมอาคารและระบบสาธารณูปโภค
โดยละเอียดสาหรับการก่อสร้าง
2. จัดทา Technical Design และสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือต้นแบบ
(Prototype)
3. การสร้างอาคารต่างๆ ได้แก่ อาคารเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3 GeV อาคารปฏิบัติการทั่วไป อาคารห้องปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค เป็นต้น
4. จัดเตรียมและจัดสร้างส่วนประกอบของเครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอน
ผลผลิต :
1. แบบเชิงวิศวกรรมอาคารและระบบสาธารณูปโภคสาหรับ
การก่อสร้าง
2. รายงาน Technical Design และอุปกรณ์ และเครื่องมือต้นแบบ
(Prototype)
3. ความก้าวหน้าการสร้างอาคารต่างๆ
4. ชิ้นส่วนประกอบสาคัญสาหรับการสร้างเครื่องกาเนิดแสง
ซินโครตรอน
ผลลัพธ์ :
1. อาคารเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV
อาคารปฏิบัติการทั่วไป เพื่อผลิตและให้บริการแสงซินโครตรอน
2. ชิ้นส่วนประกอบสาคัญของเครื่องกาเนิดแสงซินโครตรอน

ผูร้ ับผิดชอบ
สซ.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
8. โครงการพัฒนา
ต้นแบบห้องผู้ป่วยใน
เพื่อความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์สาหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ไทรอยด์

ตัวชี้วัดโครงการ

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

10.0000

-

10.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนามาตรฐานการกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงาน
นิวเคลียร์ I-131 ในห้องผู้ป่วยใน
2. พัฒนาห้องผู้ป่วยในที่มีมาตรการและแนวทางการป้องกันรังสี
ในระดับสากล
3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ผลผลิต : มีห้องผู้ป่วยในต้นแบบการจัดการความปลอดภัย
จากพลังงานนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับการป้องกันรังสีตามมาตรฐานสากลและเป็นต้นแบบห้องผู้ป่วยใน
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดในทั่วภูมิภาค

รพ.ราชวิถี

9. โครงการก่อสร้างอาคาร
1. จานวนโครงสร้าง
77.9139
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และ พื้นฐานด้านพลังงาน
รังสี (มาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) นิวเคลียร์และรังสี
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการ
นิวเคลียร์และรังสี
3. ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนการดาเนินงาน
1 ปี

-

77.9139 แนวทางการดาเนินงาน :
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อผลักดัน ให้เป็น
ศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในภูมิภาคอาเซียน
ผลผลิต : อาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
ผลลัพธ์ :
1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยาทางรังสีที่สามารถ
รองรับห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านมาตรวิทยาทางรังสี ที่สามารถ
ให้บริการทดสอบสอบเทียบได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน
เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

ปส.

182

จานวนห้องปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
10. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการวัด
ปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

183

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จานวน
ห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานปฐมภูมิ
การวัดปริมาณรังสี
2. ร้อยละความสาเร็จ
ในการทาการ
เปรียบเทียบ
ผลการทดลองระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

486.5000 188.0000 674.5000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
สอบเทียบทางนิวเคลียร์และรังสีต่างๆ ให้เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ
2. ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทต่างๆ เพิ่มเติม
ผลผลิต :
1. ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านมาตรวิทยาทางรังสี
และมีระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานที่อยู่ในระดับสูงสุด
ในระดับนานาชาติ
2. มีห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่ครอบคลุมในทุกสาขาในระดับปฐมภูมิ
ผลลัพธ์ :
1. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์
ในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้านมาตรวิทยารังสีระดับสูงสุด
เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยด้านการใช้พลังงานปรมาณู
แก่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและประชาชนทั่วไป
2. ประเทศไทยเกิดดุลการค้าอันเนื่องมาจากการให้บริการทดสอบ
สอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดทางนิวเคลียร์และรังสีแก่นานาประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
11. โครงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศด้าน
นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์

184

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

1. ร้อยละความสาเร็จ 20.0000
ของการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
พิสูจน์เอกลักษณ์
ทางนิวเคลียร์และรังสี
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนาเครือข่าย
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
นิวเคลียร์
3. ร้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลทางเทคนิค
ด้านความมั่นคงและ
การพิทักษ์ความ
ปลอดภัยแบบสาเร็จรูป
เพื่อสนับสนุนการ
กากับดูแลการใช้
ประโยชน์
จากเทคโนโลยีทาง
นิวเคลียร์และรังสี
4. ร้อยละความสาเร็จ
ของการขยายขอบข่าย
เพื่อขอรับการรับรอง
ISO/IEC17025

1.6000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

21.6000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
สอบเทียบทางนิวเคลียร์และรังสีต่างๆ ให้เข้าสู่ระดับปฐมภูมิ
2. ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทต่างๆ เพิ่มเติม
ผลผลิต : มีแนวทางสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสาเร็จรูป
ที่รวบรวมข้อมูลด้านแนวทางการปฏิบัติ ข้อมูลใบอนุญาต และข้อมูล
เชิงเทคนิคด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและเหตุความมั่นคง
ทางนิวเคลียร์ได้อย่างทันท่วงที
ผลลัพธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้าง
เครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับฐานะ
งานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศ ให้เป็นผู้นาที่มีความพร้อม
ในการสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศในแถบภูมิภาคอาเซียน

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
12. โครงการประเมิน
ผลกระทบที่อาจเกิดจาก
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

185

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

1. สามารถนา
0.3000
ผลการวิจัยไป
ประกอบการตัดสินใจ
ออกใบอนุญาต สาหรับ
สถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์
ในประเทศไทยทั้ง
เครื่อง ปปว.-1/1 ของ
สทน. ที่มีในปัจจุบัน
และโครงการเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่
ของ มทส. (ขนาด 45
kW) และ สทน.
(ขนาด 10 – 20 MW)
2. หน่วยงานกากับ
ดูแลความปลอดภัย
ทางรังสีมีวิธีการ
ตรวจวัดและการ
ประเมินค่าปริมาณ
รังสีจากตัวอย่าง
ทางชีวภาพที่มีมาตรฐาน
และน่าเชื่อถือ

0.2800

รวม
0.5800

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินงาน :
1. เตรียมความพร้อมและสรรหาองค์ความรู้ที่จาเป็นในการประเมิน
ความปลอดภัย รวมทั้งทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ ที่มีต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2. การประเมินการได้รับรังสีเข้าสู่ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี
ร่วมกับการวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซม โครงการก่อสร้าง
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (reactor) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จ. นครราชสีมา
ผลผลิต :
1. ผลการศึกษาวิจัยด้านการประเมินผลกระทบของเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย
2. มีเทคนิควิธีการตรวจวัดและการประเมินค่าปริมาณรังสี
จากตัวอย่างทางชีวภาพที่มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ
ผลลัพธ์ :
1. ประเทศไทยมีความพร้อมในการกากับดูแลความปลอดภัย
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ในประเทศไทย ทั้งเครื่อง
ปปว.-1/1 ของ สทน. ที่มีในปัจจุบัน และโครงการเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ของ มทส. (ขนาด 45 kW) และ สทน.
(ขนาด 10 – 20 MW)
2. สามารถนาผลจากการประเมินผลกระทบจากสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ในประเทศไทยที่อาจมีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
มาประกอบการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ได้

ปส.

กลยุทธ์ที่ 3.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
13. โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานระบบ
คุณภาพด้านนิวเคลียร์
และรังสี

ตัวชี้วัดโครงการ
1. ร้อยละความสาเร็จ
ของความพร้อม
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
และเอกสารงานระบบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 : 2010
2. ร้อยละความสาเร็จ
ของความพร้อม
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
และเอกสารงานระบบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 : 2010

งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

186

13

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
5.5600

-

2,883.61 2,870.88
12
8

รวม
5.5600

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวทางการดาเนินงาน :
1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของ ปส. ให้ได้มาตรฐาน ISO9001
2. พัฒนาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และเอกสารงานระบบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010
ผลผลิต :
1. ปส. มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมต่อการ
ขอรับรอง ISO9001
2. ปส. มีความพร้อมของอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และเอกสาร
งานระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010
ผลลัพธ์ :
1. ระบบการปฏิบัติงานของ ปส. มีประสิทธิภาพ
2. ปส. เป็นหน่วยงานกลางในการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสี
ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

ปส.

5,754.49

กลยุทธ์ที่ 3.2

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: ส่งเสริมใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

1. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้า พันธุ์/สายพันธุ์
ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
แมลงศัตรูข้าวที่สาคัญ/การชัก
นาให้เกิดการกลายพันธุ์

2. การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว พันธุ์/สายพันธุ์
ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อ
ข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่
โรคไหม้ ขอบใบแห้งและ
แมลงบั่ว/การชักนาให้เกิด
การกลายพันธุ์

187

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
-

-

-

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
นาเมล็ดพันธ์ข้าวอาบรังสี แล้วคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ ได้แก่
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีธาตุสังกะสีและธาตุเหล็กสูง
โดยมีไฟเทตต่า
ผลผลิต : พันธุ์/สายพันธุ์ ที่มีธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีสูง โดยมี
ไฟเทตต่า จานวน 1 - 2 พันธุ์/สายพันธุ์
ผลลัพธ์ : เกษตรกรได้ข้าวพันธุ์/สายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ปลูกในพื้นที่ ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และหรือสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสาหรับต่อยอดงานวิจัยต่อไป

กข.

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
อาบรังสีเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว แล้วคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ
ตามวัตถุประสงค์
ผลผลิต : พันธุ์/สายพันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพดีตามวัตถุประสงค์
ผลผลัพธ์ : เกษตรกรได้ข้าวเหนียวพันธุ์/สายพันธุ์ใหม่ ที่มีลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ หรือสาหรับต่อยอดงานวิจัยต่อไป

กข.

รวม

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
0.8000 0.7000

3. การชักนาให้เกิด
การกลายพันธุ์ในหญ้าเนเปียร์
และหญ้าแพงโกลาโดยใช้รังสี
แกมมาและตรวจสอบ
การกลายพันธุ์
ด้วยเครื่องหมาย ISSR

พันธุ์หญ้าเนเปียร์และ
หญ้าแพงโกลาที่ให้
ผลผลิตน้าหนักแห้งสูง
และมีสัดส่วนใบต่อต้นสูง

4. โครงการวิจัยเรื่อง
การประเมินสมดุลของธาตุ
อาหารในการอนุรักษ์ดิน
และน้า เพื่อลดหมอกควัน
ข้ามแดน 9 จังหวัดภาคเหนือ
ของประเทศไทย
(จานวน 6 โครงการย่อย)

1. เกษตรกรสามารถ
4.8000
นาความรู้ไปใช้เพื่อลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
2. ลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้
ในภาคเกษตรกรรม
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4.8000

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

1.5000

แนวทางการดาเนินงาน :
ปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกลา โดยการชักนา
ให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยการฉายรังสีแกมมาบนแคลลัสภายใต้วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ชนิด ISSR นาต้นที่เกิดการกลายพันธุ์มาคัดเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง
และมีสัดส่วนใบต่อต้นสูงในแปลงทดลองศึกษา การย่อยได้ของโภชนา
ในตัวสัตว์และในห้องปฏิบัติการและกระจายพันธุ์สู่เกษตรกร
ผลผลิต : พันธุ์หญ้าเนเปียร์และหญ้าแพงโกลาที่ให้ผลผลิตสูงและ
มีสัดส่วนใบต่อต้นสูง
ผลลัพธ์ : เกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โคเนื้อ โคนม มีพันธุ์พืชอาหารสัตว์
พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงและสัดส่วนใบต่อต้นสูงไว้ใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม
เพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์และลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ในระดับ
เกษตรกร

ปศ.

9.6000

แนวทางการดาเนินงาน :
การนาเทคโนโลยีการติดตามจุดความร้อนจากภาพถ่ายดาวเทียม
มาประมวลผลการเกิดจุดความร้อนจากในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้
ในภาคเกษตรกรรม บริเวณพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลาพูน ลาปาง ตาก
และแม่ฮ่องสอน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปดาเนินการแก้ไขปัญหา ป้องกัน
และบรรเทาปัญหาหมอกควัน ตลอดจนศึกษาการกักเก็บและ
ปลดปล่อยคาร์บอนในดิน วิเคราะห์คาร์บอน C13 N15 และ
การวิเคราะห์พลวัตรของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดย
พิจารณาจากธาตุอาหารในดินในรูปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

พด.

รวม

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : ได้ข้อมูลผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจานวนการเกิดจุดความร้อน
และแผนที่การทานายผลผลิตในปี พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2603
ผลลัพธ์ : การประเมินสมดุลของธาตุอาหาร ในการอนุรักษ์ดินและน้า
เพื่อลดหมอกควันข้ามแดน 9 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
จะได้ข้อมูลในการจัดการผลกระทบต่อผลผลิตพืชที่เกิดขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงแนวทางในการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการทาเกษตรกรรม และองค์ความรู้การจัดการดินและน้าสาหรับ
พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต
เกษตรกรสามารถนาไปปรับใช้ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่
5. โครงการการปรับปรุง
พันธุ์อ้อยสาหรับเขตดินทราย
ทรายร่วน และร่วนทราย
สภาพน้าฝน
กิจกรรมที่ 1
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยสาหรับ
เขตดินทราย ทรายร่วน และ
ร่วนทราย สภาพน้าฝน
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ได้โคลนกลายพันธุ์
ดีเด่นที่ไม่ออกดอกหรือ
ออกดอกช้ากว่า
พันธุ์ปกติโดยให้
ผลผลิตสูงและลักษณะ
ทางการเกษตรที่ดี

0.1540

0.1540

0.3080

แนวทางการดาเนินงาน :
ปลูกเปรียบเทียบระหว่างโคลนพันธุ์ที่ฉายรังสีกับโคลนพันธุ์ปกติ
เพื่อคัดเลือกโคลนอ้อยโดยดูลักษณะดอกไม่บาน หรือวันออกดอก
บานช้ากว่าพันธุ์ปกติ ความสูง จานวนลาต่อกอ ขนาดของลา ผลผลิต
และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี เช่น ไม่แสดงอาการของโรคใบขาว
และแส้ดา มีหนอนเจาะลาต้นเข้าทาลายน้อย ขนที่กาบใบน้อยหรือ
ไม่มีหัก ล้มน้อย เป็นต้น จากนั้นนาอ้อยที่ผ่านการคัดเลือกมา
ดาเนินการประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่างปี
พ.ศ. 2565 - 2572

กวก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

การทดลองที่ 1
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ออก
ดอกช้าโดยการฉายรังสีแกมมา
เริ่มต้น ปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุด
ปี พ.ศ. 2564

6. โครงการวิจัยและพัฒนา
แมลงวันผลไม้ชนิด
Bactrocera dorsalis
Hendel แถบหลังสีขาวที่แยก
เพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะ
ดักแด้
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รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต :
1. โคลนกลายพันธุ์ดีเด่นที่ไม่ออกดอกหรือออกดอกช้ากว่าพันธุ์ปกติ
โดยให้ผลผลิตสูงและลักษณะทางการเกษตรที่ดี
2. เทคนิคการใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการกลายพันธุ์
ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ผลลัพธ์ : โคลนพันธุ์อ้อยดีเด่นเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรปลูก
ทดแทนพันธุ์เดิมที่เสื่อมพันธุ์และมักออกดอก
ได้แมลงวันผลไม้ชนิด
2.0000
B. dorsalis Hendel
สายพันธุ์แถบหลังสีขาว
ที่แยกเพศได้ด้วย
พันธุกรรมในระยะดักแด้

2.0000

4.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
๑. ฉายรังสีแกมมาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ปกติในระยะดักแด้
ก่อนออกเป็นตัวเต็มวัยประมาณ ๒ วัน ที่ปริมาณรังสี 30 - 40 เกรย์
เพื่อชักนาให้เกิด Y – autosome translocation
๒. นาตัวเต็มวัยเพศผู้ฉายรังสีมาผสมพันธุ์กับเพศเมียสายพันธุ์ดักแด้
สีขาว ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาวในลักษณะ mass mating
๓. นาตัวเต็มวัยเพศผู้จากลูกผสมชั่วรุ่นที่ ๑ (F1) มาผสมพันธุ์กับ
เพศเมีย สายพันธุ์ดักแด้สีขาว-ตัวเต็มวัยแถบหลังสีขาว ในลักษณะ
single-pair mating (ผสมกลับหรือ backcross)
๔. คัดเลือกคู่ผสมที่ให้ดักแด้ของลูกผสมชั่วรุ่น BC1F1 สีขาว
เป็นเพศเมียทั้งหมด และสีปกติเป็นเพศผู้ทั้งหมด และให้รุ่นลูกผสม
พันธุ์ในลักษณะ mass mating
๕. คัดเลือกและผสมพันธุ์เพื่อทาสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ต่อไปอีกอย่างน้อย
สองถึงสามชั่วรุ่น
๖. ทดสอบความสามารถในการผสมพันธุ์ การวางไข่ การฟักไข่
การเข้าดักแด้ และการออกเป็นตัวเต็มวัยของสายพันธุ์ที่แยกเพศได้
๗. ทดสอบผลกระทบของการฉายรังสีเพื่อทาหมันและความสามารถ
ในการแข่งขันผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ธรรมชาติ

กสก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : แมลงวันผลไม้ชนิด B. dorsalis Hendel สายพันธุ์
แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้
ผลลัพธ์ : แมลงวันผลไม้สายพันธุ์แถบหลังสีขาวที่แยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ มีคุณภาพด้านความสามารถ
ในการผสมพันธุ์ การวางไข่ การฟักไข่ การเข้าดักแด้ และการออก
เป็นตัวเต็มวัยที่ยอมรับได้
7. จัดการศัตรูไม้ผล/ ผลิต
แมลงวันผลไม้เป็นหมันและ
ปล่อยควบคุมแมลงวันผลไม้
ในพื้นที่ (โครงการปกติของ
หน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การดาเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์
ของประเทศ)
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ผลิตและสนับสนุน
แมลงวันผลไม้เป็นหมัน
จานวนปีละ ๒๖๐
ล้านตัว

3.0000

3.0000

6.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
๑. ผลิตและสนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธุ์ที่แยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (GSS) ในพื้นที่ดาเนินโครงการ
ตาบลตรอกนอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (พื้นที่เดิมดาเนินการ
ต่อเนื่อง) จานวนปีละ ๒๖๐ ล้านตัว
๒. บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่นแบบครอบคลุม
พื้นที่
๓. สารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิต :
๑. ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมัน สนับสนุนพื้นที่ดาเนินโครงการ
จานวนปีละ ๒๖๐ ล้านตัว
๒. พื้นที่ดาเนินโครงการมากกว่า ๑๖,๒๐๐ ไร่
ผลลัพธ์ :
๑. ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายลดลง
๒. เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูง
๓. เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
๔. พื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตควบคุมที่มีประชากรแมลงวันผลไม้
ระดับต่าโดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO)

กสก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

8. โครงการ Quick win
ผลิตและสนับสนุน
เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน แมลงวันผลไม้เป็นหมัน
(Sterile Insect
Technique: SIT) เพื่อควบคุม
แมลงวันผลไม้

9. โครงการ IAEA
นวัตกรรมทางด้าน
Coordinated Research
มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ
Project E35010, entitled
‘Applications of Biological
Dosimetry Methods in
Radiation Oncology,
Nuclear Medicine, and
Diagnostic and
Interventional Radiology
(MEDBIODOSE)’
192

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
-

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
๑. ผลิตและสนับสนุนแมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธุ์ที่แยกเพศได้
ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (GSS) ในพื้นที่ดาเนินโครงการ
๒. บูรณาการเทคนิคแมลงเป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่น แบบครอบคลุม
พื้นที่
๓. สารวจติดตามประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตาม
มาตรฐานสากล
ผลผลิต : ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันสนับสนุนพื้นที่ดาเนินโครงการ
ผลลัพธ์ :
๑. ผลผลิตของเกษตรกรเสียหายลดลง
๒. เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้ราคาสูง
๓. เกษตรกรลดต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
๔. พื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตควบคุมที่มีประชากรแมลงวัน
ผลไม้ระดับต่าโดยองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติ (NPPO)

กสก.

0.9000

1.4000

แนวทางการดาเนินงาน :
1. ดาเนินโครงการวิจัยร่วมกับ IAEA ภายใต้ CRP E35010
เป็นเวลา 4 ปี
2. ประเมินศักยภาพของมาตรวัดรังสีทางชีวภาพที่พัฒนาขึ้น
ในการนาไปใช้งานจริง
ผลผลิต : ได้เครื่องมือต้นแบบที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินปริมาณรังสีจากเลือดของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีหรือผู้ป่วย
ที่รับการรักษาด้วยรังสี
ผลลัพธ์ : ความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิจัยด้านความปลอดภัย
ของการใช้พลังงานนิวเคลียร์

มก.

0.5000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
10. โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
เภสัชโภชนภัณฑ์จาก
ฟลาโวนอยด์ในพืชสมุนไพร
เพื่อลดพิษทางรังสี
ในผู้ที่ได้รับรังสีรักษา
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ตัวชี้วัดโครงการ
ได้นวัตกรรมในการสกัด
สารที่เหมาะสม

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
0.6000 0.6000

รวม
1.2000

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

แนวการดาเนินงาน :
1. คัดเลือกสารออกฤทธิ์ฟลาโวนอยด์ ในพืชสมุนไพร ผัก และผลไม้
2. พัฒนากรรมวิธีการสกัดสารออกฤทธิ์ (Flavonoid) ที่มีฤทธิ์ช่วยลด
พิษทางรังสีสาหรับผู้ที่ได้รับรังสีรักษา
3. ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัด in vitro และทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดใน
เซลล์เพาะเลี้ยง
- Anti-oxidant activity
- Cytotoxicity test
- Micronucleus Assay
4. การทดสอบฤทธิ์การปกป้องรังสีของสารสกัดในเซลล์ลิมโฟไซด์
ของมนุษย์
5. การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในสัตว์ทดลอง
- Acute oral toxicity test
6. พัฒนาระบบการนาส่งสารสกัดสมุนไพรที่คัดเลือกด้วยเทคนิค
ไมโคร/นาโนเอนแคปซูเลชัน
7. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์
8. ทดสอบความปลอดภัยในขั้นตอนพรีคลินิกของผลิตภัณฑ์
เภสัชโภชนภัณฑ์โดยใช้สัตว์ทดลอง
ผลผลิต : ได้ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์เพื่อลดพิษทางรังสีสาหรับ
ผู้ที่ได้รับรังสีรักษาบรรจุในนาโนแคปซูลจานวน 1 ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์ :
1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดพิษทางรังสีในการรักษา ทาให้ลดการเกิด
ผลข้างเคียงจากการได้รับรังสีรักษา
2. ได้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจานวน 1 เรื่อง
3. ได้สิทธิบัตรจานวน 1 เรื่อง

มก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

11. Bioavailability of
proteins from plants
based diets

ข้อมูลความสามารถใน
การย่อย และการนา
ไปใช้ประโยชน์ใน
ร่างกายของโปรตีน
ถั่วเขียว

12. Establishing energy
requirements throughout
the life cycle in Thai
population

สมการประเมินปริมาณ
การใช้พลังงานของ
ร่างกายโดยรวม และ
การใช้พลังงานพื้นฐาน
ในแต่ละวันของคนไทย
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งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
-

-

-

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
ปลูกถั่วเขียวโดยใช้น้าอณูธรรมชาติ deuterium oxide
ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้โปรตีนในเมล็ดถั่วเขียว
ที่มี deuterium แล้วนาเมล็ดถั่วเขียวมาประกอบเป็นอาหาร
ให้อาสาสมัครรับประทาน และติดตามว่าการนาไปใช้ประโยชน์
ในร่างกายของโปรตีนถั่วเขียวโดยวิธี Dual tracer approach
ในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สุขภาพดี
ผลผลิต : ข้อมูลความสามารถในการย่อยและการนาไปใช้ประโยชน์
ในร่างกายของโปรตีนถั่วเขียว ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของโปรตีน
จากพืชที่มีความถูกต้อง
ผลลัพธ์ : ข้อมูลที่ได้เป็นความรู้ทางวิชาการที่สาคัญนาไปสู่คาแนะนา
การบริโภคโปรตีนจากถั่วให้มีความถูกต้องเหมาะสม หรือนาไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ และยังอาจส่งผลต่อ
การนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของพืชประเภทถั่ว เพื่อให้ได้ถั่ว
ที่ร่างกายนาไปใช้ประโยชน์ได้ดีต่อไป

ม.มหิดล

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
การศึกษาการใช้พลังงานของร่างกายในแต่ละวันของคนไทยนี้เป็น
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยทาการศึกษาแยกเพศ และแบ่งตาม
ช่วงวัย โดยใช้วิธี doubly labelled water ทาการศึกษาในผู้ที่ยังมี
การดาเนินชีวิตตามปกติ ครอบคลุมระดับกิจกรรมทางกายตั้งแต่
เบาจนถึงหนัก ไม่มีภาวะเจ็บป่วยร้ายแรง ไม่อยู่ในภาวะใดที่ทาให้
ต้องจากัดกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ผลผลิต : สมการประเมินปริมาณการใช้พลังงานของร่างกายโดยรวม
และการใช้พลังงานพื้นฐานในแต่ละวันของคนไทย และค่า physical
activity factor ที่ถูกต้องตามลักษณะกิจกรรมทางกาย

ม.มหิดล

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์ : ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ เป็นหลักฐานเบื้องต้น
ที่มีความสาคัญในทางการแพทย์และสาธารณสุขในการนาไปสู่
การกาหนดอาหาร จัดบริการอาหาร และแนะนาการบริโภคอาหาร
เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับพลังงานที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการ
เมื่อเทียบกับอดีตที่เป็นการใช้สมการที่อ้างอิงจากต่างประเทศ ซึ่งน่าจะ
ส่งผลให้การดูแลปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับการได้รับพลังงานไม่สมดุล
นาไปสู่การป้องกันและบาบัดโรค NCDs ได้ เนื่องจากการได้รับ
พลังงานจากอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายเป็นปัจจัย
เบื้องต้นที่นาไปสู่การเจ็บป่วยของโรค NCDs
13. A longitudinal study
on body composition,
energy expenditure, and
feeding practices of 6 to
23 months old infants
(RAS 6092: Using Stable
Isotope Techniques to
Monitor Situations and
Interventions for
Promoting Infant and
Young Child Nutrition Phase II)

195

ภาวะโภชนาการ
องค์ประกอบร่างกาย
การใช้พลังงาน การให้
อาหาร และสารอาหาร
ที่ได้รับของเด็กเล็ก
6 - 23 เดือน

-

-

0.0000

แนวทางการดาเนินงาน :
เก็บข้อมูลระยะยาวในเด็กทารก 6 - 23 เดือน ประเมินภาวะ
โภชนาการด้วยการวัดสัดส่วนร่างกาย ประเมินองค์ประกอบร่างกาย
และการใช้พลังงานด้วยอณูธรรมชาติ และประเมินการให้อาหาร
และสารอาหารที่ได้รับด้วยการสัมภาษณ์
ผลผลิต : ข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการ องค์ประกอบร่างกาย
การใช้พลังงาน และรูปแบบการให้อาหารและสารอาหารที่ได้รับ
และความสัมพันธ์ในระยะยาวของการให้อาหาร การได้รับสารอาหาร
และการใช้พลังงาน กับภาวะโภชนาการ และองค์ประกอบร่างกาย
ในเด็กเล็ก
ผลลัพธ์ : นาข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดทาข้อกาหนดพลังงานและ
สารอาหารที่ควรได้รับที่เหมาะสมกับเด็กเล็กไทย และนาไปสู่
การสร้างข้อแนะนารูปแบบการให้อาหาร/ชนิดอาหาร/การบริโภค
ที่เหมาะสมต่อความต้องการใช้พลังงานของเด็กเล็ก เพื่อป้องกัน
การเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

ม.มหิดล

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
52.0000

14. โครงการพัฒนาการ
บริการทางด้านรังสีวินิจฉัย

1. จานวนผู้ป่วยที่รับ
บริการเพิ่มขึ้น 5%/ปี
2. สามารถให้บริการ
ได้ภายใน 30 นาที
ครบ 100%

15. โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา
จากโบรอนจับยึดนิวตรอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.)

ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง 90.0000
อาคารปฏิบัติการ
เครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย

196

-

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

52.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดซื้อ รวมถึงพิจารณา
รายละเอียดคุณลักษณ์ของเครื่องมือ
2. จัดซื้อเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยที่หมดอายุการใช้งาน
จานวน 3 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปสาหรับใช้บริการ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ
และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รวมทั้งเครื่องเอกซเรย์สาหรับตรวจระบบ
ทางเดินอาหาร
3. ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ
4. เปิดให้บริการผู้ป่วย
ผลผลิต :
1. จานวนผู้ป่วยที่รับบริการเพิ่มขึ้น 5%/ปี
2. สามารถให้บริการได้ภายใน 30 นาที ครบ 100%
ผลลัพธ์ : ผู้ป่วยได้รับการบริการรวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ

รพ.ศิริราช

90.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดทารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
ประจาโครงการฯ
2. ยื่นเอกสารคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ต่อหน่วยงานกากับดูแล
3. ปรับปรุง/แก้ไขรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณูวิจัยตามข้อสังเกต และจัดส่งรายงานวิเคราะห์ความปลอดภัย
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยฉบับสมบูรณ์
ผลผลิต :
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

มทส.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอาคารปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์วิจัย 1 อาคาร
ผลลัพธ์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความพร้อมในการเป็น
ศูนย์วิจัยด้านรังสีรักษาและมีศักยภาพในการเป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
16. การสารวจข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลอายุตัวอย่างดิน
ด้านธรณีวิทยาและ
เพื่อใช้ในการ
ทรัพยากรธรณี
เปรียบเทียบอายุชั้นดิน
ที่แนวรอยเลื่อนพาด
ผ่านเพื่อศึกษาคาบ
อุบัติซ้าของรอยเลื่อนมี
พลังในพื้นที่

0.6000

0.6000

1.2000

17. โครงการควบคุมแมลงวัน ร้อยละความสาเร็จ
ผลไม้โดยการใช้แมลงที่เป็น
ตามแผนการดาเนินงาน
หมันด้วยรังสี

8.0000

10.0000

18.0000 แนวการดาเนินงาน :
1. พัฒนาพันธุกรรมสายพันธุ์แมลงที่แยกเพศได้ในระยะดักแด้
2. ศึกษานิเวศน์วิทยาของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่เป้าหมายและ
อบรมผู้ร่วมโครงการ
3. เพาะเลี้ยงและทาหมันแมลงวันผลไม้ให้ได้จานวนมาก
4. ขนส่งและปล่อยแมลงที่เป็นหมันในพื้นที่ควบคุม
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แนวทางการดาเนินงาน :
ดาเนินการจ้างเพื่อทาการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน โดยวัดหาอายุ
ของชั้นตะกอนดินเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาการประเมินภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวในพื้นที่และนาตัวอย่างในร่องสารวจมาวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน เพื่อหาอายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่านเพื่อการศึกษา
คาบอุบัติซ้าของกลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่
ผลผลิต : ข้อมูลตัวอย่างดินเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบอายุชั้นดิน
ที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน
ผลลัพธ์ : ข้อมูลในการจัดทาการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวระดับ
ตาบล เพื่อใช้ในการขุดร่องสารวจและนาตัวอย่างในร่องสารวจมา
วิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุชั้นดินที่แนวรอยเลื่อนพาดผ่าน
เพื่อการศึกษาคาบอุบัติซ้าของกลุ่มรอยเลื่อนในพื้นที่

ทธ.

กสก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลผลิต : จานวนแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ลดลงต่ากว่าระดับ
ที่จะก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์ : ความเสียหายของผลไม้ลดลง การใช้สารเคมีกาจัดแมลง
ลดลงผลผลิตปลอดภัย ผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย และ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น
18. โครงการวิจัยและพัฒนา ร้อยละความสาเร็จ
แมลงวันผลไม้ชนิด
ตามแผนการดาเนินงาน
Bactrocera dorsalis
Hendel แถบหลังสีขาว
ที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมใน
ระยะดักแด้ (Development
of Genetic-sexing Strains
of White-thoraxed
Bactroceradorsalis Hendel)
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0.0333

-

0.0333

แนวทางการดาเนินงาน :
ร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาสายพันธุ์แมลงวันผลไม้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิค SIT โดยใช้ประโยชน์
จากดักแด้สีขาวที่คัดเลือกได้จากสายพันธุ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
(กสก.) ใช้ในการผลิตแมลงเป็นหมันสนับสนุนพื้นที่ควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ และสายพันธุ์แถบหลังสีขาวของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกสก. และ สทน. ในการดาเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาแมลงวันผลไม้ชนิด Bactroceradorsalis Hendel แถบหลัง
สีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้ (development of
the genetic-sexing strains of white-thoraxed
Bactroceradorsalis Hendel) โดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์สาหรับ
ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและการควบคุมประชากรด้วยเทคนิค
การใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี (radiation-induced sterile insect
technique) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้นักวิจัยและนักวิชาการมีเครื่องมือและอุปกรณ์
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการดาเนินการวิจัยและกิจกรรม
ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องตลอดจนการพัฒนาและผลิตบุคลากร

กสก.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

สนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านการควบคุมประชากรด้วยเทคนิค
การใช้แมลงที่เป็นหมันด้วยรังสี และส่งเสริมการนาไปใช้ประโยชน์
ในประเทศไทยโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง ๒ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผลผลิต
แมลงวันผลไม้ ชนิด Bactroceradorsalis Hendel สายพันธุ์แถบหลัง
สีขาวที่แยกเพศได้ด้วยพันธุกรรมในระยะดักแด้
19. โครงการจัดตั้งเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่อง
ใหม่

ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนการดาเนินงาน

-

1.0000

1.0000

20. โครงการการใช้
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
เพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้า
ที่มีนวัตกรรมด้านรังสี

ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนการดาเนินงาน

6.6666

6.6666

13.3332 แนวการดาเนินงาน :
1. นาเสนอการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ต่อกลุ่มบริษัท/
หน่วยงานที่มีความสนใจ
2. การพัฒนากระบวนการขายสิทธิบัตรและเพิ่มความเชื่อมั่น
ของการประยุกต์ใช้รังสีกับผลิตภัณฑ์
3. ขยายการใช้ประโยชน์ไปสู่ชุมชน สังคม
ผลผลิต : บริษัท/หน่วยงานมีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : การใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ถึง end user
และสามารถคานวณมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจได้

199

แนวการดาเนินงาน :
1. นาเสนอผล Feasibility และ EHIA ต่อสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ก่อนนาเสนอต่อ ครม.
2. การจัดทาร่างขอบเขตของงานฯ จัดซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
วิจัยตัวใหม่ (Turnkey)
ผลผลิต : เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ (Turnkey)
ผลลัพธ์ : เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งทาง
ด้านเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยรวมถึง
การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศ

สทน.
ปส.

สทน./
ภาคเอกชน,
ภาครัฐ
ที่มีความสนใจ

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
21. โครงการ Cyclotron
(30 MeV)

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์
รวม
2563
2564
ร้อยละความสาเร็จ
201.2064 169.0536 370.2600 แนวการดาเนินงาน :
ตามแผนการดาเนินงาน
1. จัดซื้อจัดจ้างและทาสัญญา ปี 2560
2. งานก่อสร้าง Cyclotron ปี 2561 - 2564
3. การวางแผนกาลังคนและฝึกอบรมของ Cyclotron
ผลผลิต : ได้เครื่อง Cyclotron 30 MeV ที่พร้อมสาหรับระบบ
การผลิตสารเภสัชรังสี และรวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์ :
1. ได้สารเภสัชรังสีชนิดใหม่ เพื่อลดการนาเข้า
2. ผลงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา beam line การวิเคราะห์
โดยเทคนิค PIXIE เป็นต้น

22. โครงการวิจัยและพัฒนา ร้อยละความสาเร็จ
16.6666 16.6666
เพื่อนาไปสู่การใช้ประโยชน์ใน ตามแผนการดาเนินงาน
สาขาต่าง ๆ (SHINE)
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33.3332 แนวการดาเนินงาน :
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อพัฒนาเป็นอุปกรณ์ วิธีการดาเนินงาน
และแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้
2. การพัฒนางานตาม Technology Roadmap ของหน่วยงาน
ผลผลิต : จานวนผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์
ผลลัพธ์ : เทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถสนับสนุนความต้องการ
ของประเทศหรือทดแทนการนาเข้าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.

สทน.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
23. โครงการปรับปรุง
เครื่องจักรกลเพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีขั้นสูง
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ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนการดาเนินงาน

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564
8.0000 3.0000

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

11.0000 แนวการดาเนินงาน :
1. ศึกษาและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างละเอียด
2. เริ่มต้นดาเนินการวิจัยจะเป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการ
ด้าน Fusion เป็นผู้กาหนด
3. สรุปผลและเผยแพร่งานวิจัย ทั้งนี้กลุ่มวิจัยได้พัฒนาความร่วมมือ
กับกลุ่มพัฒนาวัสดุของ Center for Fusion Science of
Southwestern Institute of Physics ประเทศจีน เพื่อร่วมกันวิจัย
และพัฒนาวัสดุดังกล่าว นอกจากนั้นยังแสวงหาความร่วมมือกับ
ประเทศจีนพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันที่ประเทศจีนกาลัง
สร้างอยู่ CFETR (Chinese Fusion Engineering Test Reactor)
และ International Thermonuclear Experimental Reactor
(ITER) ซึ่งเป็นความร่วมมือในระดับนานาชาติอีกด้วย ประกอบกับ
ทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)
กาลังจะได้จัดซื้อเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิชชันขนาด 10 - 15 MW
จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีในการใช้เครื่องปฏิกรณ์นี้ ในการทดสอบวัสดุที่
ได้ทาการสังเคราะห์โดยผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน หรือ Center of Plasma and Nuclear
Fusion Technology (CPaF) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และ สทน.
ผลผลิต : สามารถสร้างฟิล์มบางของโลหะผสมนาโนทังสเตนที่มี
ความเสถียรภาพที่อุณภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส มีองค์ความรู้ใหม่
สามารถตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการต่างประเทศจานวนอย่างน้อย
3 เรื่อง

ผูร้ ับผิดชอบ
สทน.

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

ผลลัพธ์ : จากความร่วมมือในศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสมาและ
พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันในการวิจัย เรื่องการสร้างฟิลม์บาง
ของโลหะผสมนาโนทังสเตน งานวิจัยในโครงการนี้จะเอื้อให้ทางกลุ่ม
มีความสามารถพัฒนาวัสดุสาหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชัน
และทาให้ทางศูนย์วิจัยจะประสานความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ในเรื่องวัสดุโครงสร้างสาหรับนิวเคลียร์ฟิวชันในระดับนานาชาติ
ในลาดับถัดไป
24. โครงการส่งเสริมและ
ร้อยละของผู้ป่วยเข้าถึง
สนับสนุนการใช้
การรักษาโรคไทรอยด์
พลังงานนิวเคลียร์
เป็นพิษด้วย I-131
ด้านการแพทย์ในการให้บริการ
รักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วย
I-131 ในถิ่นห่างไกล

202

-

1.5000

1.5000

แนวทางการดาเนินงาน :
1. จัดทีมศูนย์บริการร่วม (one stop service team)
จากสหสาขาวิชาชีพ โดยความร่วมมือจาก รพ. เครือข่ายในพื้นที่
ห่างไกลการเข้าถึงการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทุกภูมิภาค
ของประเทศ
2. ออกหน่วยให้บริการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ ณ รพ.ต่างจังหวัด
ในพื้นที่ห่างไกล
ผลผลิต : การรักษาไทรอยด์เป็นพิษด้วย I-131 แบบ one stop
service ณ รพ. ต่างจังหวัดในพื้นที่ห่างไกลการเข้าถึงบริการ
ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ผลลัพธ์ :
1. เพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์ (I-131) ให้ครอบคลุมทั่วทุกกลุ่มประชากรโดยเฉพาะที่
เข้าถึงการบริการได้ยาก

รพ.ราชวิถี

กลยุทธ์ที่ 4.1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

ผูร้ ับผิดชอบ

2. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจจากผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา
และหายจากโรคได้จานวนมากขึ้น ส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เต็มที่ อีกทั้งลดค่าใช้จ่ายและการเสียเวลาจากภาระ
การเดินทางเข้าถึงการรักษาที่ห่างไกล
25. โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก :
พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง
สู่มาตรฐาน
กิจกรรมย่อย :
ตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี
สินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้านาเข้า

จานวนตัวอย่างที่ได้รับ 0.1050
การตรวจวิเคราะห์
สารกัมมันตรังสี
ไม่น้อยกว่า 70 ตัวอย่าง

งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

203

25

0.1050

0.2100

แนวทางการดาเนินงาน :
กรมประมงโดยกองควบคุมการค้าสัตว์น้าและปัจจัยการผลิตตรวจสอบ
คัดกรองเบื้องต้น สุ่มและเก็บตัวอย่างสัตว์น้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสารกัมมันตรังสีสินค้าสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้านาเข้า
ผลผลิต : สินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้านาเข้าได้รับการตรวจ
วิเคราะห์สารกัมมันตรังสี จานวน 70 ตัวอย่าง
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้บริโภคสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
นาเข้าได้อย่างปลอดภัย

กปม.

343.5319 272.3458 615.8777
16

17

กลยุทธ์ที่ 4.1

แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564
โครงการที่ดาเนินการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 4.2
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

: การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
: สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์
: เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านเกษตร ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านอื่นๆ
: 1. จานวนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย

ชื่อโครงการ / กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

1. โครงการสร้างความตระหนัก 1. จานวนผู้เข้าร่วม
20.0000 20.0000
ด้านวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรม (ไม่น้อยกว่า
เทคโนโลยีนิวเคลียร์
10,000 คน)
2. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานปรมาณู
(ร้อยละ 80)

204

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

40.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ค่าย นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ เวทีชุมชน เป็นต้น
เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักทางด้านความปลอดภัย
จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกระดับ
ช่วงวัย
ผลผลิต : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักรู้
ทางด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสีรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภทและทุกช่วงวัย
ผลลัพธ์ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี และเชื่อมั่น
ต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ สร้างแนวร่วมและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น
เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชนได้อย่าง
แท้จริงส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

กลยุทธ์ที่ 4.2

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
2. โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
นิวเคลียร์

ตัวชี้วัดโครงการ

1. จานวนครั้งในการ
20.0000 20.0000
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี และ
ความปลอดภัย
ในการใช้ประโยชน์
จากพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี (๑,๐๐๐ ครั้ง)
2. ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้น (ร้อยละ ๘๐)

งบประมาณรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จานวนโครงการ

205

งบประมาณ (ล้านบาท)
2563
2564

2

40.0000 40.0000
2

รวม

รายละเอียดแนวทางการดาเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์

40.0000 แนวทางการดาเนินงาน :
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี แก่กลุ่มเป้าหมายทุกประเภทและทุกช่วงวัย
ผลผลิต : มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มประชากรเป้าหมายต่างๆ ในทุกกลุ่ม
ผลลัพธ์ : ประชาชนที่ได้รับข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
และรังสี และเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ อีกทั้ง ยังเป็นการลดการต่อต้านการใช้
พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต และสร้างแนวร่วม
ที่จะสนับสนุนให้มีการนาพลังงานนิวเคลียร์ไปใช้ในทางสันติ
ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ผูร้ ับผิดชอบ
ปส.

80.0000

2

กลยุทธ์ที่ 4.2

ภาคผนวก ง
ผลการติดตามตัวชี้วัด

ภาคผนวก ง ผลการติดตามตัวชี้วัด
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

2560
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

2561
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 1 :
จานวนเรื่องที่เกิด
จานวนเรื่องที่ได้มี
26
30
11
248
เสริมสร้างความเข้มแข็ง จากความร่วมมือด้าน การหารือ/
และพัฒนาความร่วมมือ นิวเคลียร์และรังสี
ประสานงานร่วมกัน
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้น
ไป(มีข้อตกลง
ร่วมกัน/เรื่องที่
ประสานร่วมกัน)
จานวนผู้เชี่ยวชาญ จานวนผู้เชี่ยวชาญ/
2
3
2
2
ของประเทศไทยที่
เจ้าหน้าที่ของไทยมี
เข้าไปมีบทบาทใน
ตาแหน่ง/ทางาน
องค์การระหว่าง
องค์การระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ เช่น IAEA
/CTBTO /APMP
กลยุทธ์ 1.1 : ส่งเสริม ตัวชี้วัด (1) : มี
จานวนโครงการที่
3
4
3
29
และสนับสนุนความ
โครงการร่วมมือกับ
ดาเนินร่วมกันในกลุ่ม
ร่วมมือด้านพลังงาน
ประเทศในภูมภิ าค
ประเทศอาเซียน
นิวเคลียร์ในภูมิภาค
อาเซียน และนานา ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้น
อาเซียนนานาประเทศและ ประเทศเพิ่มขึ้น
ไปโดยเปรียบเทียบ
องค์การระหว่างประเทศ
จากปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (2) : ได้รับ จานวนงบประมาณที่ 56.5136 56.5900 55.2904 56.1863
การสนับสนุน
ได้รับความ
งบประมาณจาก
ช่วยเหลือ/สนับสนุน
องค์การระหว่าง
ในการทากิจกรรม
ประเทศ และนานา ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากปี
ประเทศเพิ่มขึ้น
ที่ผ่าน เช่น การประชุม
/สัมมนา การฝึกอบรม
การวิจัย
กลยุทธ์ 1.2 : ส่งเสริม ตัวชี้วัด :มีสว่ นร่วมใน จานวนกิจกรรม/
11
11
11
106
ให้ประเทศไทยมีบทบาท การกาหนดนโยบาย ประเด็นต่างๆ/
สาคัญในทบวง
และมาตรการต่างๆ ข้อเสนอแนะ ที่
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

การพลังงานปรมาณูระหว่าง ของทบวง
ประเทศไทยเข้าไปมี
ประเทศ
การพลังงานปรมาณู บทบาท/กาหนด
ระหว่างประเทศมาก นโยบายในIAEA
ขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การกากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 2 : การกากับ ร้อยละความสาเร็จใน ระดับความสาเร็จ
ดูแลที่มีความปลอดภัย การกากับดูแลที่มี
ของกิจกรรมที่
ความมั่นคงปลอดภัย
ความปลอดภัย ความ ดาเนินการสาเร็จตาม
และการพิทักษ์ความ
มั่นคงปลอดภัยและ หลัก 3S ตามที่ IAEA
มั่นคงปลอดภัยทาง
การพิทักษ์ความ
กาหนด
นิวเคลียร์ (3s) เป็นไป มั่นคงปลอดภัยทาง ระดับ 1 =มีแผน
ตามแนวทางของ IAEA นิวเคลียร์ (3S) ตาม ดาเนินงาน
แนวทางของ IAEA ระดับ 2 =
ดาเนินการตามแผน
ระดับ 3 =
ดาเนินงานตาม
แนวทางมาตรฐาน
IAEA
ระดับ 4 = เสนอขอ
ประเมินมาตรฐาน
ตามแนวทาง IAEA
ระดับ 5 = ผ่านการ
ประเมินตามแนวทาง IAEA
กลยุทธ์ 2.1 : บังคับใช้ ตัวชี้วัด (1) :
จานวนประชาชน
กฎหมายระเบียบ
ประชาชนมีความ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มาตรการ แนวทาง
เชื่อมั่นจากการกากับ ทางนิวเคลียร์และ
โครงสร้างหลักการ
ดูแลความปลอดภัย รังสีมีความมั่นใจ/
บริหารและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
เชื่อถือ จากการ
การกากับดูแลความ
กากับดูแลมากขึ้น
ปลอดภัยจากการใช้
ตัวชี้วัด (2) : มี
สถานประกอบการ
พลังงานนิวเคลียร์อย่างมี หน่วยงานกระทาผิด ทางนิวเคลียร์และ
ประสิทธิผล
ตามพระราชบัญญัติ รังสีกระทาผิดตาม
พลังงานนิวเคลียร์
พ.ร.บ. นิวเคลียร์
เพื่อสันติ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา
พ.ศ. 2559 ลดลง (สารวจจากปริมาณ

2560

2561

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

3

1

3

1

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
83

2

ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ

2

ไม่มีการ
ฟ้องร้อง
คดีความ
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

2560
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

คดีที่มีการฟ้องร้อง
ต่อศาล)
กลยุทธ์ 2.2 : พัฒนา
ตัวชี้วัด (1) : เป็น
ประเทศไทยได้ร่วม
10
2
ศักยภาพกากับดูแล
ศูนย์กลางด้านมาตร กิจกรรมด้านมาตร
ความปลอดภัยและ
วิทยารังสีในภูมิภาค วิทยาทางรังสีใน
ระบบเฝ้าระวังภัยด้าน อาเซียน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
นิวเคลียร์และรังสีตาม
ฝึกอบรม มี
มาตรฐานสากล
ผู้เชี่ยวชาญของไทย
ได้รับเงินสนับสนุน
จาก IAEA
ตัวชี้วัด (2) : เป็น
ประเทศไทยได้ร่วม
10
10
ศูนย์กลางด้านการ กิจกรรมด้านการเฝ้า
เฝ้าระวังและเตรียม ระวังและเตรียม
ความพร้อมรองรับ ความพร้อมรองรับ
เหตุฉุกเฉินทาง
เหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีใน นิวเคลียร์และรังสีใน
ภูมิภาคอาเซียน
อาเซียน เช่น มีศูนย์
ฝึกอบรม มีผู้เชีย่ วชาญ
ของไทย ได้รับเงิน
สนับสนุนจาก IAEA
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การผลิตและพัฒนากาลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์
เป้าหมาย 3.1 : เพิ่ม
จานวนบุคลากรด้าน จานวนบุคลากรด้าน
5
อยู่ระหว่าง
ศักยภาพและอัตรากาลัง การวิจัยทาง
นิวเคลียร์และรังสีที่
การจัดเก็บ
บุคลากรด้านนิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี
เพิ่มขึ้น
ข้อมูล
และรังสี
เพิ่มขึ้นร้อยละ
- ด้านการเกษตร
- ด้านโภชนาการ
- ด้านการแพทย์
- ด้านเทคนิคทาง
พลังงานนิวเคลียร์
จานวนผู้ใช้บริการ
อยู่ระหว่าง
โครงสร้างพื้นฐาน
การจัดเก็บ
ทางนิวเคลียร์และ
ข้อมูล
รังสี

2561
เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

10

5

10

24

5

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
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อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ 3.1 : ผลิตและ ตัวชี้วัด : จานวน
พัฒนาบุคลากรด้าน
บุคลากรด้านนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์
และรังสีที่มี
ขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นและเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

จานวนบุคลากร
ทางด้านนิวเคลียร์
และรังสีที่ได้รับการ
พัฒนา(ฝึกอบรม/
วิจัย/สัมมนา/ผู้นา)
และมีศักยภาพที่
ได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติ (เป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนจาก
IAEA)
จำนวน
เป้าหมาย 3.2 : พัฒนา จานวน
ห้องปฏิบัติกำร
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ห้องปฏิบัติการ
พลังงานนิวเคลียร์และ ที่เกี่ยวข้องได้รับการ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
กำรพัฒนำให้ได้
รังสี
พัฒนาให้ได้
มำตรฐำนตำม
มาตรฐาน
แผนงำน/โครงกำรใน
แผนปฏิบัติกำรฯ
กลยุทธ์ 3.2 : พัฒนา
ตัวชี้วัด (1) :
จานวน
โครงสร้างพื้นฐานและระบบ มีห้องปฏิบัติการและ ห้องปฏิบัติการ
สนับสนุนการวิจัยและ
เครื่องมือที่มี
ที่ดาเนินการตาม
พัฒนากิจการด้านพลังงาน มาตรฐานสากล
มาตรฐาน IAEA/ISO
นิวเคลียร์
เพิ่มขึ้น (ห้อง)
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด (2) : จานวน จานวนงานวิจัย
งานวิจัยด้าน
(ที่อยู่ในระบบการ
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ วิจัยของประเทศหรือ
ที่สามารถนาไปใช้
ต่างประเทศ) ทาง
ประโยชน์ในการ
นิวเคลียร์และรังสีที่
พัฒนาประเทศ
นาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบ
จากปีที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย 4 : เพิ่มศักยภาพ จานวนมูลค่าเพิ่มทาง ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจาก
ด้านการวิจัยและพัฒนา เศรษฐกิจ
การคานวณมูลค่า
เพื่อประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจที่เกิดจาก

2560

2561

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

6,373

6,613

2,300

9,744

2

3

2

3

2

2

2

2

5

-13
(86
บทความ)

5

0
(86
บทความ)

ร้อยละ
5

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

ร้อยละ
5

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
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เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์
เทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน
ด้านเกษตร ด้านอาหาร
และโภชนาการ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข และ
ด้านอื่นๆ
กลยุทธ์ 4.1 : ส่งเสริม
ใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 4.2 : สร้าง
ความตระหนักและ
เผยแพร่ความรู้
ด้านพลังงานนิวเคลียร์

ตัวชี้วัด

คานิยาม/วิธีการ
คานวณ

2560
เป้าหมาย

2561

ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

กิจกรรมที่ดาเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี
จานวนนวัตกรรมที่
เกิดจากผลงานวิจัย
ตัวชี้วัด : มูลค่าทาง
เศรษฐกิจจากการใช้
พลังงานนิวเคลียร์
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น)

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจาก
การคานวณมูลค่า
เศรษฐกิจที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ทางนิวเคลียร์และ
รังสี
ตัวชี้วัด : ประชาชนมี จานวนประชาชน
ความเข้าใจและ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักความสาคัญ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ของพลังงานนิวเคลียร์ นิวเคลียร์และรังสี
เพิ่มมากขึ้น (คน)
มากขึ้น

ร้อยละ
5

2,395

อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

498

ร้อยละ
5

300
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อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล
อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บ
ข้อมูล

467

ภาคผนวก จ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ

ภาคผนวก จ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
1. เลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประธานอนุกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์)

อนุกรรมการ

3. ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อนุกรรมการ

4. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

อนุกรรมการ

5. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ผูแ้ ทนกระทรวงพลังงาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

8. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

อนุกรรมการ

9. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

อนุกรรมการ

10. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม

อนุกรรมการ

11. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนุกรรมการ

12. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อนุกรรมการ

13. ผู้แทนสานักงบประมาณ

อนุกรรมการ

14. ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการ

15. ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการ

16. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ อนุกรรมการ
17. ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์)

อนุกรรมการ

18. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางวิทยาศาสตร์การเกษตร)

อนุกรรมการ

19. ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล
(ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางการแพทย์)

อนุกรรมการ

20. ผู้อานวยการสานักที่ได้รับมอบหมาย สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

อนุกรรมการและเลขานุการ

21. เจ้าหน้าที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

22. เจ้าหน้าที่สานักงานปรมาณูเพื่อสันติที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก ฉ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการของนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ
พ.ศ. 2560 - 2569

ภาคผนวก ฉ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569
รายชื่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ
1. รองเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อานวยการ (วิชาการ) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อนุกรรมการ

3. ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการ

4. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อนุกรรมการ

5. ผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 สานักงบประมาณ

อนุกรรมการ

6. ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

อนุกรรมการ

7. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ อนุกรรมการ
8. ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

อนุกรรมการ

9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

อนุกรรมการและ
เลขานุการ

10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก ช
อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน

ภาคผนวก ช อักษรย่อและชื่อหน่วยงาน
อักษรย่อ
กข.
ปศ.
กวก.
กสก.
กสร.
ขบ.
กปม.
คต.
จุฬาฯ
กทธ.
ปส.
พด.
ภาคเอกชน
มก.
มช.
มทษ.
มทส.
มธ.
มนพ.
มบ.
มมส.
มจธ.
รพ.
สจล.
วศ.
สทน.
สมช.
สซ.
อส
สสวท.

ชื่อหน่วยงาน
กรมการข้าว
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการขนส่งทางบก
กรมประมง
กรมการค้าต่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมพัฒนาที่ดิน
ภาคเอกชนที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงพยาบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สานักงานอัยการสูงสุด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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รายชื่อผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย
2. นางรัชดา เหมปฐวี
3. นางสุชนิ อุดมสมพร

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวธนวรรณ แจ่มสุวรรณ
นางสาวสายสุรีย์ ปักกะทานัง
นางสาววรวรรณ รักษาสังข์
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนา
นายนิรันดร บัวแย้ม
นางสาวรัตติญา เขียวทอง
นายปราลม จาดโห้
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคล
นายเฉลิม กลิน่ ศรีสุข

13. นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็ง
14. นางสาวนัยนา จรทะผา

รักษาการเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
รองเลขาธิการสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คณะผู้จัดทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
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สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2579 5230, 0 2596 7600
โทรสำร 0 2561 3013
www.oap.go.th

